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Lama vital
Embora a Amazônia seja conhecida por outro  
tipo de floresta, é lá que está a maior faixa de  
manguezal do mundo. Mais de 50 comunidades 
estuarino-costeiras dependem dos recursos da 
Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu,  
em Bragança – cerca de 200 quilômetros a leste  
da capital paraense –, por meio da pesca, da  
coleta de caranguejos (caso do morador na foto),  
da queima de madeira para fazer carvão, entre  
outros usos. Como parte do projeto “Mangues  
da Amazônia”, a engenheira ambiental peruana 
Indira Eyzaguirre realiza entrevistas a fim de  
fazer um diagnóstico do estado do manguezal  
a partir da representação da população local,  
visando uma proposta de modelo para conservação. 

Imagem enviada por Indira Eyzaguirre,  
estudante de doutorado no Laboratório  
de Ecologia de Manguezal da Universidade  
Federal do Pará (Lama-UFPA)

FOTOLAB

Sua pesquisa rende fotos bonitas? Mande para imagempesquisa@fapesp.br 
Seu trabalho poderá ser publicado na revista.
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  Como drones catalogam  
a biodiversidade de florestas
Veículos aéreos não tripulados são usados 
para monitorar florestas tropicais
bit.ly/igVDronesFlorestas

  Uma ferramenta capaz de  
desvendar as propriedades do grafeno
Como a sobreposição de folhas compostas 
por átomos de carbono deu origem  
à twistrônica
bit.ly/igVGrafenoTwistronica

PODCAST 
Edição especial debate o adiamento do 
Censo e seu impacto nas políticas públicas, 
na pesquisa e no cotidiano dos brasileiros
bit.ly/igPBR08mai21

1. Operário em obra:  
precarização de condições  
de trabalho leva a acidentes  
(POLÍTICAS PÚBLICAS, P. 78) 
2. Criança durante avaliação  
de desenvolvimento físico, 
emocional e cognitivo  
(SAÚDE, P. 56)

Imagens de capa
RAPIDEYE / GETTY IMAGES e 
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Falta do Censo
O Censo é um compromisso científico, político 
e técnico para o país (programa de rádio Pes-
quisa Brasil de 8 de maio). Deveria ser feito.
William Ronchi

Pesquisa na quarentena
A frase “as cobranças continuam como se 
não estivesse acontecendo nada” resumiu 
tudo que temos passado (Larissa Bombardi 
no depoimento “A pandemia teve um impacto 
muito grande no trabalho de campo, que é 
fundamental na geografia”).
Alessandra Jager

Vídeos
Parabéns pelo belo trabalho (“Modos de res-
taurar as florestas”). Temos que pensar no 
crescimento do país com planejamento, não 
podemos nos esquecer do patrimônio natural 
que temos.
Mauricio Lessa 

O vídeo faz um ótimo aproveitamento dos 
recursos visuais, a estética é legal e a trilha 
sonora ficou no capricho (“Como drones ca-
talogam a biodiversidade de florestas”). 
Giovane Dias

Tecnologia promissora para o combate ao 
desmatamento.
Eduardo Gomes Pereira 

Educação
O que me deixa mais triste é ver que quem 
tem plena condição de estudar não faz nada 
(“Aprendizado em risco”, edição 303). Muitos 
gostariam de ter a mesma oportunidade.
Mah Fernandes

Resposta celular
Venho dizendo isso desde o ano passado (“A 
importância da resposta celular contra o co-
ronavírus”, edição 303). Os anticorpos são 
importantes, sem dúvida, porém esse traba-
lho sugere que a resposta imune eficaz de 
linfócitos T específicos contra o Sars-CoV-2 
é a chave para o controle viral completo e 
para evitar a reincidência da infecção ou a 
persistência do vírus. 
Luciano Bernardino Costa

Grafeno
Salve a produção científica brasileira (“O giro 
do grafeno”, edição 303). Sobrevive aos tran-
cos e barrancos. Haja resiliência.
Sergio Roberto Rodrigues

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.
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Reportagens que você lê no site de Pesquisa FAPESP
Bloco rochoso que prendeu América do Sul e África por cerca de 15 milhões de anos pode ter se alongado antes de se romper

 bit.ly/igPonteAmerAfrica

Arquipélago de Fernando de 
Noronha, formado após a 

separação dos dois continentes



PESQUISA FAPESP 304  |  7

PRESIDENTE
Marco Antonio Zago

VICE-PRESIDENTE
Ronaldo Aloise Pilli

CONSELHO SUPERIOR

Carmino Antonio de Souza, Helena Bonciani Nader, Ignácio 
Maria Poveda Velasco, João Fernando Gomes de Oliveira,  
Liedi Legi Bariani Bernucci, Mayana Zatz, Mozart Neves 
Ramos, Pedro Luiz Barreiros Passos, Pedro Wongtschowski, 
Vanderlan da Silva Bolzani

CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

DIRETOR-PRESIDENTE
Carlos Américo Pacheco

DIRETOR CIENTÍFICO
Luiz Eugênio Mello

DIRETOR ADMINISTRATIVO
Fernando Menezes de Almeida

COMITÊ CIENTÍFICO
Luiz Henrique Lopes dos Santos (Presidente),
Américo Martins Craveiro, Anamaria Aranha Camargo, Ana Maria 
Fonseca Almeida, Carlos Américo Pacheco, Catarina Segreti Porto, 
Claudia Lúcia Mendes de Oliveira, Deisy das Graças de Souza, Douglas 
Eduardo Zampieri, Eduardo de Senzi Zancul, Euclides de Mesquita 
Neto, Fabio Kon, Francisco Rafael Martins Laurindo, João Luiz 
Filgueiras de Azevedo, José Roberto de França Arruda, José Roberto 
Postali Parra, Leticia Veras Costa Lotufo, Lucio Angnes, Luciana 
Harumi Hashiba Maestrelli Horta, Mariana Cabral de Oliveira, Marco 
Antonio Zago, Marie-Anne Van Sluys, Maria Julia Manso Alves, Marta 
Teresa da Silva Arretche, Paula Montero, Richard Charles Garratt, 
Roberto Marcondes Cesar Júnior, Rui Monteiro de Barros Maciel,  
Sérgio Robles Reis Queiroz, Wagner Caradori do Amaral e Walter Colli 

COORDENADOR CIENTÍFICO
Luiz Henrique Lopes dos Santos

DIRETORA DE REDAÇÃO   
Alexandra Ozorio de Almeida

EDITOR-CHEFE  
Neldson Marcolin

EDITORES  Fabrício Marques (Política C&T), Glenda Mezarobba 
(Humanidades), Marcos Pivetta (Ciência), Yuri Vasconcelos 
(Tecnologia), Carlos Fioravanti e Ricardo Zorzetto (Editores 
especiais), Maria Guimarães (Site) 

REPÓRTERES  Christina Queiroz, Rodrigo de Oliveira Andrade 

REDATORES  Jayne Oliveira (Site) e Renata Oliveira  
do Prado (Mídias Sociais) 

ARTE  Claudia Warrak (Editora),  
Júlia Cherem Rodrigues e Maria Cecilia Felli (Designers), 
Alexandre Affonso (Editor de infografia), Felipe Braz (Designer digital) 

FOTÓGRAFO  Léo Ramos Chaves

BANCO DE IMAGENS  Valter Rodrigues

RÁDIO  Sarah Caravieri (Produção do programa Pesquisa Brasil)

REVISÃO  Alexandre Oliveira e Margô Negro

COLABORADORES  Ana Paula Orlandi, Augusto Damineli, Diego 
Viana, Domingos Zaparolli, Eduardo Geraque, Frances Jones, 
Indira Eyzaguirre, Sidnei Santos de Oliveira, Sinésio Pires Ferreira, 
Tiago Jokura, Veridiana Scarpelli

REVISÃO TÉCNICA  Célio Haddad, Eduardo Zancul, Francisco 
Laurindo, Maria Beatriz Florenzano, Paulo Nussenzveig, Rafael 
Silva Oliveira, Ricardo Hirata, Walter Colli

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL  
DE TEXTOS, FOTOS, ILUSTRAÇÕES E INFOGRÁFICOS  

SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
 
TIRAGEM 30.100 exemplares
IMPRESSÃO  Plural Indústria Gráfica
DISTRIBUIÇÃO  RAC Mídia Editora

GESTÃO ADMINISTRATIVA  FUSP – FUNDAÇÃO DE APOIO  
À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PESQUISA FAPESP  Rua Joaquim Antunes, no 727,  
10o andar, CEP 05415-012, Pinheiros, São Paulo-SP

FAPESP  Rua Pio XI, no 1.500, CEP 05468-901,  
Alto da Lapa, São Paulo-SP

 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,  

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ISSN 1519-8774

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Em 15 de janeiro de 1951, o presiden-
te Eurico Dutra promulgou a Lei 
nº 1.310 criando o então Conselho 

Nacional de Pesquisas (CNPq), que em 
seu artigo primeiro determinava como 
finalidade “promover e estimular o de-
senvolvimento da investigação científica 
e tecnológica em qualquer domínio do 
conhecimento”. Quase seis meses depois, 
em 11 de julho era criada a Capes, à época 
Campanha Nacional de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior, através do 
Decreto nº 29.741. Os objetivos: “assegu-
rar a existência de pessoal especializado 
em quantidade e qualidade suficientes 
para atender às necessidades dos em-
preendimentos públicos e privados que 
visam o desenvolvimento econômico e 
social do país” e “oferecer [a]os indiví-
duos mais capazes, sem recursos pró-
prios, acesso a todas as oportunidades 
de aperfeiçoamentos”.

Essas instituições, que comemoram 
70 anos de existência, são centrais no 
sistema brasileiro de ciência e tecnologia 
(página 43). O seu futuro, entretanto, é 
mais incerto. Sucessivos cortes no finan-
ciamento desses e de outros órgãos fra-
gilizam a capacidade do país de alcançar 
os objetivos reproduzidos no parágrafo 
anterior e põem em risco uma estrutura 
que apresenta resultados significativos 
(página 34).

*
Com mais de 250 mil mortes apenas 

em 2021, a Covid-19 segue devastando o 
Brasil, que já soma 450 mil óbitos des-
de o início da pandemia. A vacinação, 
uma arma importante, ainda está aquém 
do desejável – 8,5% da população rece-
beu as duas doses. Outra ferramenta de 
controle, a vigilância genômica, também 
engatinha: apenas 0,59% dos quase 15 

CARTA DA EDITORA

Perspectivas sombrias
Alexandra Ozorio de Almeida  |  DIRETORA DE REDAÇÃO

milhões de casos diagnosticados des-
de março de 2020 teve amostra do seu 
RNA sequenciado (página 18). A leitura 
do genoma do vírus é fundamental pa-
ra rastrear suas mutações e mapear as 
cepas que circulam no país, ao mesmo 
tempo verificando a eficácia das vacinas 
e a acurácia de testes diagnósticos.

A cobertura sobre a pandemia inclui 
reportagem sobre a rara síndrome infla-
matória que acomete um pequeno nú-
mero de crianças infectadas pelo novo 
coronavírus (página 22). Estudo brasi-
leiro contribui para a compreensão do 
problema, sugerindo que o Sars-CoV-2 
danifica diretamente órgãos como co-
ração e intestinos, além de provocar a 
conhecida resposta exacerbada do sis-
tema de defesa, que acaba por lesionar 
o corpo. Medicamentos aprovados para 
o uso emergencial em pacientes com 
Covid-19 são objeto de outro texto, que 
relata a sua indicação bastante limitada 
e o alto custo (página 26).

Produtos médicos inovadores que fo-
ram objeto de reportagens em Pesquisa 
FAPESP são o tema da reportagem “Co-
meçar, cair, renovar, recomeçar” (página 
66). Partindo de 35 projetos que recebe-
ram apoio da FAPESP, o editor Carlos 
Fioravanti entrevistou 16 pesquisado-
res, ouvindo relatos sobre os desafios 
enfrentados. A reconstituição dos seus 
percursos mostra dificuldades de plane-
jamento, formação de equipes e estraté-
gia comercial, mas também a capacidade 
de reajustar a rota ou recomeçar. A re-
portagem seguinte, sobre uma espécie 
de tiara desenvolvida por uma startup 
com o objetivo de identificar ataques 
epilépticos com antecedência (página 
74), é candidata a uma nova edição desse 
levantamento informal em alguns anos.
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P esquisadores da Áustria e da Alemanha 
criaram um banco de dados formado por 
milhares de especialistas que ocupam qua-

se 500 mil cargos de editores ou membros do 
conselho editorial em 6.090 revistas científicas. 
Batizado de Open Editors e disponível na inter-
net (openeditors.ooir.org), o serviço quer tornar 
mais visível a composição do corpo de cientistas 
e acadêmicos que avalia e seleciona os artigos 
submetidos a periódicos. Isso pode ser útil tanto 
para municiar estudos sobre a comunicação cien-
tífica como para identificar casos de má conduta 
envolvendo editores, a exemplo de conflitos de 
interesse e atribuição falsa de nomes no organo-
grama das publicações. Basta informar o nome de 
um pesquisador para saber em que revistas ele 
atua e as funções que ocupa. Também é possível 
fazer buscas digitando o título do periódico, a edi-
tora ou a instituição científica para aparecerem 
os editores associados a cada categoria.

Andreas Pacher, pesquisador da Escola de Es-
tudos Internacionais de Viena, teve a ideia de 
criar o banco de dados ao encontrar referências 
a colegas no conselho editorial de uma revista E
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Para fiscalizar 
os guardiães 
da qualidade
Banco de dados com 500 mil  
cargos de editores ajuda  
a identificar atribuição falsa ou 
imprópria na composição de 
conselhos de revistas científicas 

BOAS PRÁTICAS
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predatória – aquele tipo de periódico que publi-
ca artigos em troca de dinheiro, sem fazer uma 
genuína revisão por pares – e descobrir que eles 
não eram editores e tampouco haviam autorizado 
o uso de seus nomes no expediente do periódico.

Em parceria com as alemãs Tamara Heck, do 
Instituto Leibniz de Pesquisa em Informação 
e Educação, em Frankfurt, e Kerstin Schoch, 
do Departamento de Psicologia da Universida-
de Herdecke, Pacher montou o Open Editors e 
tornou disponíveis e abertos os códigos que uti-
lizou, a fim de encorajar outros pesquisadores 
a participar da iniciativa. A equipe conseguiu 
coletar informações de periódicos de editoras 
como a Elsevier e a Cambridge University Press, 
mas ainda não de outras, como a Springer Natu-
re e a Wiley. Isso porque falta padronização na 
forma como essas empresas registram o nome 
dos editores no site de cada revista, o que atra-
palhou o processo de extração de dados com as 
ferramentas automatizadas de que a equipe de 
Pacher dispõe.

O trio apresentou o Open Editors em um 
trabalho publicado em março no reposi-
tório de preprints SocArXiv. No manus-

crito, eles destacam a importância do papel dos 
editores de periódicos como guardiães da qua-
lidade e da originalidade de resultados científi-
cos e mencionam os cuidados necessários para 
evitar anomalias no processo de revisão, como o 
favorecimento a autores com os quais os editores 
compartilham características, como afiliação a 
uma instituição ou o interesse em uma linha de 
pesquisa específica, fenômeno conhecido como 
homofilia. “As responsabilidades são elevadas, 
não só devido à necessidade de decidir sobre 
questões de qualidade científica, mas também no 
que diz respeito à consciência dos vieses intelec-
tuais e sociais que as decisões editoriais podem 
sustentar”, escreveram.

A bioquímica Jessica Polka, criadora de um 
banco de dados sobre políticas de publicação 
adotadas por periódicos, o Transpose, diz que 
iniciativas como o Open Editors podem ser valio-
sas para ampliar a compreensão dos processos de 
comunicação científica. “Essas informações po-
dem ajudar a entender como o poder de decisão 
é distribuído no sistema de publicação”, disse à 
revista Nature Index. Ela ressalta um outro efei-
to que o acesso fácil a esse tipo de informação é 
capaz de propiciar. “Ao permitir a visualização 
de disparidades de gênero e concentração geo-
gráfica de editores, também pode encorajar as 
publicações a diversificar de forma mais proativa 
seus conselhos editoriais.”

A atribuição fraudulenta de nomes de pesqui-
sadores em conselhos editoriais é um fenômeno 
típico das publicações predatórias. Em um estu-

do divulgado em 2020 na revista Learned Pub-
lishing, Mike Downes, responsável por um site 
que investiga revistas de baixa de reputação, o 
Scholarly Outlaws, mostrou que um quarto dos 
4 mil pesquisadores da Austrália mencionados 
em conselhos editoriais de periódicos potencial-
mente predatórios não sabia do uso de seu nome 
nem havia autorizado a atribuição.

Alguns pesquisadores emprestam o nome para 
conselhos editoriais em busca de prestígio, sem 
se darem conta de que a publicação tem práticas 
questionáveis. Em 2017, Mike Daube, professor 
de políticas de saúde da Universidade Curtin, 
na Austrália, aproveitou ofertas que recebeu por 
e-mail de várias revistas e conseguiu inscrever 
em conselhos editoriais de sete delas uma certa 
Olivia Doll, especialista em veterinária – o per-
sonagem não existe, ao menos no universo dos 
humanos. Ele tomou o nome emprestado de sua 
cachorra, a staffordshire terrier Ollie. Uma das 
revistas predatórias chegou a enviar um manus-
crito para Ollie analisar.

Atrair cientistas de alto nível para um conselho 
editorial pode ampliar as chances de um perió-
dico recém-lançado de ser incluído em índices 
de citação da empresa Clarivate. Esse jogo de 
prestígio ajuda a explicar episódios de atribuição 
imprópria até mesmo no corpo de editores de 
revistas respeitadas. Uma reportagem publicada 
em abril na Science narrou o caso da Ecosystem 
Health and Sustainability (EHS), em cujo conse-
lho editorial são listados nomes como o do bió-
logo Paul Ehrlich, professor emérito da Univer-
sidade Stanford, e Jerry Franklin, especialista em 
ecossistemas da Universidade de Washington, 
em Seattle. Nem um nem o outro sabiam que ain-
da estavam listados no expediente da revista. “Não 
consigo me lembrar de nenhum contato com a 
publicação por muitos anos, se é que houve algum 
dia”, disse Ehrlich à Science. “Meu nome não de-
veria aparecer associado ao periódico”, comple-
mentou Franklin. A inclusão dos nomes remonta 
ao ano de 2013, quando a publicação foi criada 
por meio de uma parceria da Sociedade Ecológi-
ca da América (ESA) com a Sociedade Ecológica 
da China (ESC). Cientistas, membros da organi-
zação norte-americana, aceitaram participar do 
conselho do novo periódico, mas a ESA deixou 
a empreitada pouco tempo depois. Apesar do 
rompimento, os nomes permaneceram relacio-
nados como consultores internacionais e edito-
res temáticos da publicação. O editor-chefe da 
EHS, Lu Yonglong, ecólogo da Universidade Xia-
men, na China, se disse surpreso com a queixa 
de Erlich e Franklin e afirmou que mantinha 
correspondência regular com os norte-america-
nos. Mas admitiu que o site da publicação não 
tem sido atualizado com frequência e afirmou 
que retirará os nomes. n Fabrício Marques



Fraude em ranking universitário vai à Justiça

Má conduta na literatura científica

Um grupo de pesquisadores do Bra-
sil, Hungria, Irlanda e Noruega 
fez um levantamento em bases 

de dados de revistas científicas procu-
rando os termos em inglês para “ética 
na pesquisa” e “integridade em pesqui-
sa”. O trabalho, publicado em abril no 
periódico BMC Medical Ethics, mostrou 
como a literatura acadêmica se interes-
sa por casos de má conduta e outras 
violações. De um total de 14.719 regis-
tros encontrados em plataformas como  
PubMed, Web of Science e Scopus, foram 
selecionados para análise 238 exemplos 
que continham a descrição dos proble-
mas e se enquadravam no escopo do tra-
balho. A maioria dos casos (44,9% do 
total) referia-se a fraudes e falsificações. 
O descumprimento de normas legais ou 
regulatórias apareceu em segundo lugar, 
com 15,7%, seguido por negligências com 

dos sobre o desempenho de programas 
de pós-graduação profissionais MBA 
(Master in Business Administration) da 
instituição, como a experiência profissio-
nal dos alunos e o número de estudantes 
que faziam os cursos em meio período. 
O diretor informou, por exemplo, que 
todos os estudantes de um curso on-li-
ne de MBA haviam sido selecionados e 
aprovados em testes de admissão, mas 
o contingente real não passava de 20%. 
Quase 90% das receitas da escola vêm 
de cursos de MBA on-line.

De acordo com o Departamento de 
Justiça, a fraude fez com que o MBA on-
-line saltasse da 28ª colocação no ran-
king da U.S. News em sua categoria, em 
2013, para o primeiro lugar nos quatro 
anos seguintes. A manipulação teve iní-
cio após uma reunião entre executivos da 
escola e responsáveis pelo ranking, em 
2013, em que ficou claro que o U.S. News 
não tinha meios de auditar os dados for-
necidos pelas universidades. A procu-
radora Jennifer Williams, responsável 
pelo indiciamento do ex-diretor, disse 
ao site Inside Higher Ed, que a conduta 

a segurança de pacientes (11,1%), plá-
gio (6,9%), entre outras. Pouco mais de 
80% dos casos localizavam-se nas ciên-
cias médicas e da saúde, com as ciências 
naturais (11,5%) na segunda posição. Na 
sequência, aparecem ciências sociais 
(4,3%), engenharias (2,1%) e humani-
dades (1,3%). As punições mais frequen-
tes foram a retratação de artigo cientí-
fico (45,4%) e perda de financiamento 
(35,5%). O estudo, cuja autora principal 
é a brasileira Anna Catharina Vieira Ar-
mond, que faz doutorado na Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade de De-
brecen, na Hungria, conclui que fraude 
e falsificação de dados estão represen-
tadas de forma exagerada na literatura 
acadêmica e essa percepção pode desviar 
a atenção da comunidade científica para 
várias outras formas de má conduta que 
também são relevantes.

Moshe Porat, que entre 1996 e 
2018 foi diretor da Escola de 
Negócios Fox da Universidade 

Temple, nos Estados Unidos, está sendo 
processado em um tribunal federal do 
país por fraudar informações enviadas 
a um tradicional ranking de universida-
des norte-americanas publicado desde 
1983 pela revista eletrônica U.S News & 
World Report. A pena, caso ele seja con-
denado, pode chegar a 25 anos de pri-
são e multa de US$ 500 mil. De acordo 
com denúncia apresentada pelo Depar-
tamento de Justiça dos Estados Unidos, 
Porat “conspirou e criou um plano para 
enganar candidatos a vagas, alunos e 
doadores da escola, fazendo-os acreditar 
que ela oferecia cursos de graduação em 
administração de primeira linha a fim 
de que pagassem anuidades escolares e 
fizessem contribuições para a Univer-
sidade Temple”.

Israelense radicado há décadas nos 
Estados Unidos, Porat e outros dois ex-
-funcionários da escola, o docente Isaac 
Gottlieb e a administradora Marjorie 
O’Neall, são acusados de falsificar da-

de Porat comprometeu a integridade do 
sistema acadêmico e causou prejuízos 
aos alunos que balizaram suas escolhas 
pelo ranking. “O sucesso do sistema de 
ensino superior nos Estados Unidos não 
depende apenas da excelência acadêmi-
ca, do rigor dos programas oferecidos, da 
aptidão e do trabalho árduo dos candi-
datos e alunos, mas também da transpa-
rência e da honestidade sobre o próprio 
sistema”, disse. 

A Universidade Temple é uma insti-
tuição pública de ensino superior criada 
em 1834 na Filadélfia, Estados Unidos, 
com mais de 38 mil estudantes. Porat, 
que deixou a direção da Escola de Negó-
cios, mas ainda mantém vínculo com ela, 
nega as acusações e está processando a 
instituição por supostamente difamá-lo 
em comunicados sobre o escândalo. No 
ano passado, a universidade concordou 
em pagar US$ 4 milhões para alunos e 
ex-alunos do programa MBA on-line e 
também US$ 1,4 milhão para estudantes 
de outros programas da Escola de Negó-
cios que entraram na Justiça quando as 
suspeitas de fraude eclodiram. 
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FONTES INPI, ASSESSORIA DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, BADEPI V7.0 – DEPÓSITOS           ELABORAÇÃO  GERÊNCIA DE ESTUDOS E INDICADORES, DPCTA-FAPESP

Entre 2016 e 2019, as IES 

responderam por quase um 

quarto dos depósitos de 

patentes de invenção no 

Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) 

subscritos por pessoas jurídicas 

de São Paulo. No primeiro 

quadriênio dos anos 2000, esse 

percentual era de 12,5%

Nesse período, o percentual  

de solicitações de patentes de 

invenção originárias de São 

Paulo em relação às do conjunto 

do país diminuiu de 46,7% para 

29,9%. O crescimento do 

número de pedidos de patente 

depositados pelas IES atenuou 

essa queda

AUMENTA  
A PROPORÇÃO  
DE PATENTES  
DAS IES 
Relação entre  

o número de pedidos  

de patentes de invenção 

das instituições de 

ensino superior (IES)  

e o total de pedidos  

de pessoas jurídicas de 

São Paulo no INPI,  

por quadriênio

ESTADUAIS 
DOMINAM, 
FEDERAIS 
CRESCEM
Pedidos de patente de 

invenção depositados 

por pelo menos uma 

IES1, por categoria 

administrativa2, em 

São Paulo (1997-2019)

A expansão do número de 

pedidos das IES paulistas ocorreu 

em todas as categorias 

administrativas (públicas 

estaduais, federais e demais). 

Embora o peso das estaduais seja 

maior, o crescimento foi mais 

intenso entre as federais e as 

demais. Considerando apenas o 

período 2016-19, as IES estaduais 

depositaram 681 pedidos, as 

federais 108 e as demais 69 

Na série do INPI, de 1997 a 2019, 

a Unicamp acumula 1.189 

depósitos, a USP 1.125 e a Unesp 

409. Entre as IES federais, 

destacam-se UFSCar (184), 

Unifesp (71), UFABC (60) e ITA 

(25). Nas demais IES, lidera  

o Senai (72), seguido pelo 

Mackenzie (22) e pela 

Universidade de Sorocaba (21)
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NOTAS

Em resposta a mudanças ambientais, epidemias ou guerras, a redução na população humana  
na região amazônica pode ter começado de 300 a 600 anos antes do contato com os 
colonizadores europeus (Science, 30 de abril). Coordenada por Mark Bush, do Instituto de 
Tecnologia da Flórida, Estados Unidos, uma equipe internacional examinou camadas de pólen de 
39 lagos amazônicos no Equador, Peru, Brasil e Bolívia para entender como a expansão ou redução 
populacional poderia ter influenciado a vegetação da região nos últimos 2 mil anos. “Reportamos  
a abundância total de espécies florestais ao longo do tempo em diferentes regiões. Quando  
a porcentagem de floresta em relação ao período anterior aumenta, a interpretação é de que  
estaria crescendo ou em recuperação; se diminui, interpretamos como abertura dessa floresta”, 
comentou a bióloga brasileira Majoi Nascimento, pesquisadora em estágio de pós-doutorado na 
Universidade de Amsterdã e coautora do estudo, a Pesquisa FAPESP. “Como a proporção de regiões 
com ganho florestal entre os anos 750 e 950 é grande, concluímos que houve diminuição das 
populações humanas que antes usavam essas regiões para subsistência.”

Queda populacional na Amazônia pré-colonial Reserva biológica  
do Morro dos  
Seis Lagos, no 
Amazonas, um dos 
locais do estudo

1
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Escrevendo com  
o pensamento

Um jipe-robô chinês em Marte
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Um gesto 
muito 
informativo

Ao se apoiar nas pernas e bater no peito com as mãos, 
produzindo um som oco, os gorilas-das-montanhas 
(Gorilla beringei beringei) podem estar se comunicando 
com os outros membros do bando. A conclusão é de 
um estudo coordenado pelo zoólogo Edward Wright, 
do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva,  
na Alemanha. Ele e sua equipe monitoraram 36 gorilas 
adultos no Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda, 
África, entre novembro de 2015 e julho de 2016. Para 
isso, usaram câmeras com laser, que possibilitavam 

estimar o tamanho de cada animal. A análise das 
gravações sugere que o tamanho de cada gorila 
define a frequência do som produzido pelas  
batidas – quanto maior o animal, mais grave é o som  
(Scientific Reports, 8 de abril). Os gorilas maiores 
teriam bolsas de ar mais volumosas perto da laringe,  
o que permitiria produzir sons mais graves. Para  
os pesquisadores, essa pode ser uma forma eficiente  
de um macho comunicar o seu tamanho, atrair 
parceiras e manter machos concorrentes a distância.

2

3

4

Uma interface cérebro-máquina desenvolvida por pes-
quisadores da Universidade Stanford, nos Estados Uni-
dos, permitiu a um paciente de 65 anos com o corpo 
paralisado do pescoço para baixo redigir textos rapida-
mente em uma tela de computador, imaginando as letras 
que seriam escritas por sua mão (Nature, 12 de maio). 
O paciente é voluntário do ensaio clínico BrainGate2, 
que avalia a segurança e a eficácia de implantes cerebrais 
eletrônicos. A equipe de Krishna Shenoy, do Instituto 
Médico Howard Hughes, desenvolveu um algoritmo 
capaz de interpretar a atividade de cerca de 200 neu-
rônios (captada por sensores implantados na região do 
cérebro responsável pelo movimento fino dos braços e 
das mãos) e converter os sinais em letras exibidas em 
tempo real em uma tela. Após sessões para treinar o 
algoritmo, o voluntário conseguiu redigir em média 90 
caracteres por minuto, a velocidade média com que uma 
pessoa de 65 anos digita em um celular.

Sem alarde, a Administração Espacial Nacional da China conseguiu 
pousar com sucesso seu primeiro rover em Marte. Batizado de Zhurong, 
o jipe-robô de 240 quilos aterrissou em 15 de maio na planície Utopia, 
região do hemisfério Norte que se supõe ter sido um mar ou lago no 
passado. O módulo, cujo nome faz menção ao deus do fogo na mitologia 
chinesa, integra a missão não tripulada Tianwen-1, lançada em julho  
de 2020. Desde fevereiro, a sonda que carregava o dispositivo se 
encontrava na órbita de Marte. Os cientistas chineses esperam  
que o robô, movido a energia solar e dotado de seis instrumentos 
científicos, funcione por pelo menos 90 dias. Seu objetivo  
é analisar as rochas e o solo do planeta em busca de vestígios  
de vida ancestral. O robô chinês pousou 86 dias depois do rover  
norte-americano Perseverance (ver Pesquisa FAPESP no 303).  
A China é a segunda nação do mundo a operar um robô no planeta.
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Empossada  
a nova 
reitoria  
da Unifesp
O obstetra Nelson Sass e a socióloga Raiane Patrícia 
Severino Assumpção tomaram posse em 7 de maio  
como reitor e vice-reitora da Universidade Federal de  
São Paulo (Unifesp) para o período 2021-2025. Eles foram 
nomeados em 4 de maio pelo presidente Jair Bolsonaro.  
A chapa formada por Sass e Assumpção encabeçou  
a lista tríplice que o conselho universitário (Consu) 
encaminhou ao governo federal. A lista foi composta 
ainda por outras duas duplas: uma formada pela 
pneumologista Lia Rita Azeredo Bittencourt e pela bióloga 
Ligia Ajaime Azzali e outra da qual fizeram parte  
o psicólogo Mauricio Lourenção Garcia e a bióloga Taiza 
Stumpp Teixeira. Especialista em hipertensão arterial  
e problemas renais de gestantes, Sass fez mestrado (1988) 
e doutorado (1995) na Unifesp, onde alcançou a livre- 
-docência em 2009. Assumpção formou-se em ciências 
sociais na Universidade Estadual Paulista (Unesp) em 
1996, mesma instituição em que concluiu o mestrado 
(2000) e o doutorado (2008). Ela realiza pesquisas sobre 
violência do Estado, direitos humanos e educação popular.  
Sass assume o comando da instituição em substituição  
à farmacêutica Soraya Smaili (reitora no período  
2014-2021), de quem foi vice-reitor de 2017 a 2020.

Dinheiro direto para a África
Em abril, especialistas em saúde africanos trabalhando 
em instituições de pesquisa em seu próprio continente 
ou em países fora dali publicaram na revista Nature 
Medicine uma carta aberta a financiadores internacionais 
de estudos sobre problemas sanitários da África.  
O documento foi encabeçado pela epidemiologista 
Ngozi Erondu, da Universidade Georgetown, nos  
Estados Unidos. Nele, os autores pedem que governos 
ocidentais e instituições internacionais revisem seus 
modelos de financiamento e passem a incluir a consulta 
a pesquisadores e autoridades de saúde dos países 
africanos nos quais as ações serão implementadas.  
Esses esforços, afirmam, teriam mais chance de  
sucesso se administrados por agências e instituições  
de pesquisa locais. A dinâmica de financiamento atual 
levaria instituições situadas fora da África a receber  
mais recursos do que os países nos quais os problemas 
existem, perpetuando a dependência de doações  
(Nature Medicine, 15 de abril).

Nas profundezas de um gêiser
Geocientistas da Universidade de Utah e do Parque Nacional de 
Yellowstone, Estados Unidos, mapearam pela primeira vez o 
interior do gêiser mais potente do mundo, o Steamboat, capaz 
de produzir jatos de vapor e água escaldante com até 110 metros 
de altura, o dobro da alcançada pelo jato de seu vizinho, o Old 
Faithful, o gêiser mais famoso de Yellowstone. Diferentemente 
do Old Faithful, que sofre erupções com regularidade, todos os 
dias, o Steamboat é imprevisível. Sua primeira fase de atividade 
intermitente foi registrada nos anos 1960 e uma segunda duran-
te os anos 1980. Depois, só voltou à ativa em 2018, quando os 
pesquisadores instalaram uma rede de 50 sismógrafos portáteis 
a sua volta para registrar as ondas sísmicas geradas nas erupções. 
A análise das ondas permitiu obter uma imagem de seus condu-
tos e fraturas subterrâneas, que chegam a 120 metros de pro-
fundidade, 60 metros a mais que a dos condutos do Old Faithful 
(Journal of Geophysical Research, 7 de março).

1

2
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Em remanescentes bem preservados da Mata 
Atlântica, um deles situado no extremo sul da cidade 
de São Paulo, a maior da América do Sul, uma equipe 
de zoólogos de São Paulo, Minas Gerais e Espírito 
Santo identificou uma nova espécie de sapo bastante 
peculiar. Com 12 a 15 milímetros de comprimento  
(o tamanho da unha do polegar), o sapo Brachycephalus 
ibitinga – uma mistura de grego e tupi que significa 
algo como “o cabeça curta da neblina” – tem 
coloração variando do amarelo vibrante ao abóbora  
e estruturas ósseas reforçadas na cabeça e na coluna 
vertebral que formam uma espécie de escudo dorsal, 
cujas bordas são visíveis através da pele (Herpetologica, 
no prelo). O sapinho vive em uma faixa de Mata 
Atlântica que se distribui por nove municípios: 
Bertioga, Paranapiacaba, Santo André, São Bernardo, 
Cubatão, São Vicente, Itanhaém, Juquitiba e São Paulo. 
Na capital, foi encontrado no Parque Natural Municipal 
Varginha, próximo à represa Billings.

Universidades mais 
inclusivas

O acesso ao ensino universitário se ampliou e está so-
cialmente menos desequilibrado no Brasil. Até 1995, 
75% dos jovens de 18 a 24 anos matriculados em cur-
sos superiores no país pertenciam ao grupo dos 20% 
mais ricos da população. Essa participação caiu até 
chegar a 39% em 2015. Nesse período, os estudantes 
que pertenciam à faixa de 40% mais pobres passaram 
de 2,7% para 16,1% do total, de acordo com um estudo 
de Adriano Souza Senkevics, do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). O número de 
matrículas em cursos de graduação passou de cerca de 
1,8 milhão em 1995 para 8 milhões em 2015 – foram 
8,5 milhões em 2018. Com 21% da população com 
idade entre 25 e 34 anos na universidade, o Brasil está 
atrás de México (24%), Colômbia (30%), Chile (34%) 
e Argentina (40%). Esse estudo registrou também a 
implantação de ações afirmativas, o desequilíbrio entre 
instituições públicas e privadas e a ampliação do ensi-
no a distância (Cadernos de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais, 20 de abril).

O sapinho da neblina

Enterro humano de 78 mil anos
Ocorreu há cerca de 78 mil anos o sepultamento mais antigo feito  
por seres humanos modernos (Homo sapiens) na África. Foi o enterro  
de uma criança que tinha entre 2,5 e 3 anos de idade ao morrer. Sob a 
coordenação de Michael Petraglia, do Instituto Max Planck para a Ciência 
da História Humana, na Alemanha, pesquisadores encontraram um 
fóssil chamado Mtoto (criança, em suaíli) durante escavações iniciadas 
em 2014 na caverna Panga ya Saidi, no sul do Quênia. Análises dos 
sedimentos encontrados na vala e nas camadas ao redor indicam que  
ela teria sido aberta deliberadamente. A preservação da posição original 
de articulações instáveis e as características da degradação do corpo 
também sugerem que ele teria sido depositado no local pouco após a 
morte (Nature, 5 de maio). Embora a África seja considerada o berço dos 
H. sapiens, havia poucas e controversas evidências de sepultamentos ali. 
Na Eurásia, há sinais de enterros intencionais mais antigos feitos por 
seres humanos modernos e por neandertais.
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O risco de desenvolver sintomas de Covid-19  
ao ser infectado pelo novo coronavírus é duas vezes 
maior em indivíduos que tiveram dengue no passado.  
É o que indicam análises de amostras de sangue  
de 1.285 moradores de Mâncio Lima, no Acre, 
coletadas em novembro de 2019, antes do início  
da pandemia, e, novamente, em novembro de 2020.  
Sob coordenação do médico Marcelo Urbano 
Ferreira, do Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo, os pesquisadores 
identificaram anticorpos contra o vírus da dengue  
em 37% da população avaliada até novembro de 
2019. Também encontraram anticorpos contra o 
Sars-CoV-2 em 35,2% das amostras até novembro  
de 2020. Eles então cruzaram esses dados com 
informações clínicas dos voluntários que tiveram 
Covid-19. Constataram que a infecção prévia  
por dengue não alterou o risco de contaminação  
pelo Sars-CoV-2. A probabilidade de desenvolver 

Dengue aumenta  
risco de sintomas  
de Covid-19

1

NOTAS DA PANDEMIA

sintomas de Covid-19, porém, foi duas vezes  
maior entre as pessoas que já haviam tido dengue  
(Clinical Infectious Diseases, 6 de maio). Ainda  
não se sabe se as razões desse fenômeno seriam 
biológicas ou socioeconômicas.

Pesquisadores  
visitam domicílio para 
coleta de amostras  
de sangue no 
município de Mâncio 
Lima, no Acre
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Dunt, sae. Cia con natet parum et verrore 
cepere omnis ut ped qui bea sam re num 
reptatur? Tium re laut quidus aditasped mos 
eos eatem. Erspiendunto enet voluptae acest 
hit volo bera iducit aceat aperspe ditatem es et 
renim qui aut ressi quis eaquaspide volorione 
sit andaerro ma volest, quatium quidem dent, 
con exeritam fuga. Equam vitiuntur? Iciur ant 
quatemq uisque omni debitaes dolori te 
endelitatia sunt et et quam, is ferciaecus sam, 
con pa vel il ma vent pe eos dis eic te mi, si sam 
vid quiduci endaest, opta delictio doluptas qui 
consequatent experi officiis volo quae offic te 
sinum fugitem aut reste num im nestrum erum 
volorit volute sit vendipsam quate que nonseri 
busapid elluptatis aut esciunt atur, sequi officta 
in endis vererum veriosa pedita imusam quaturi 
tatios dundus, in corepro reperum 
quiaeatusandit veri autatum reritat ibeaquatur, 
sit, quo ipit et doluptati quamenesse perferrum 
faceptur aliquam voleseq uodistiun

A prova da eficácia 
das máscaras 

2

Pesquisadores do Instituto de Física da Universidade de  
São Paulo (USP) e do Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (Ipen) compararam a qualidade de 227 tipos de 
máscaras faciais à venda no Brasil, medindo sua capacidade 
de bloquear a passagem do novo coronavírus (Aerosol 
Science and Technology, 26 de abril). O estudo, coordenado 
pelo físico Paulo Artaxo e pelo estudante de doutorado 
Fernando de Morais, confirmou a superioridade das 
máscaras cirúrgicas. Nos experimentos, as máscaras N95 
impediram a passagem de até 98% de partículas de aerossol 
com diâmetro de 120 nanômetros, o mesmo das partículas 
transmissoras do Sars-Cov-2. As máscaras feitas de tecido 
não tecido (TNT) apresentaram uma eficiência média de 
78%. Já a das máscaras de pano variou de 15% a 70%.  
Além da qualidade do tecido, detalhes como a presença de 
uma costura na região central podem diminuir a eficiência.  
A utilização de uma dupla camada de tecido e de um clipe 
nasal pode melhorar significativamente seu desempenho.
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A perda de olfato (anosmia) que afeta até  
dois terços das pessoas infectadas com  
o Sars-CoV-2 é consequência tanto da ação 
direta do vírus quanto da inflamação por ele 
disparada no sistema olfatório, constatou uma 
equipe de pesquisadores da França, da qual 
participa o brasileiro Guilherme Dias de Melo, 
pesquisador de pós-doutorado no Instituto 
Pasteur, em Paris. Eles analisaram amostras 
do epitélio olfatório de sete pessoas com 
anosmia associada à infecção pelo novo 
coronavírus e constataram que o Sars-CoV-2 
infecta os neurônios que detectam moléculas 

de odor e as células que os auxiliam, além de 
células de defesa. A infecção leva à morte  
de parte das células do epitélio olfatório,  
e a multiplicação do vírus causa inflamação 
local e desorganização do epitélio  
(Science Translational Medicine, 3 de maio).  
O vírus pode permanecer no epitélio olfatório 
das pessoas que apresentam um quadro  
de anosmia persistente. Até recentemente,  
havia dúvida se o vírus desempenhava  
um papel direto na perda do olfato, então 
atribuída ao inchaço (edema) passageiro  
do tecido que reveste o nariz internamente.

O vírus e a perda do olfato
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Pessoas com até 40 anos que vivem em municípios pobres da Região Metropolitana 
de Santiago, no Chile, correm um risco 3,1 vezes maior de morrer por complicações 
associadas à Covid-19 do que as que moram em regiões mais abastadas. Da mesma 
forma, indivíduos com idades entre 41 e 80 anos habitantes de áreas mais vulneráveis 
tendem a ser mais afetados pela pandemia do que a população da mesma idade em 
regiões mais ricas, segundo estudo coordenado pela bióloga Pamela Martinez, da 
Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ela e equipe analisaram o número de 
casos e mortes por Covid-19 nos 34 municípios da grande Santiago. Também avalia-
ram a mobilidade dos moradores nos períodos em que o governo impôs medidas mais 
restritivas de distanciamento social. Os pesquisadores verificaram que a mobilidade 
de quem vive em áreas pobres se manteve inalterada – possivelmente porque essas 
pessoas não tinham condições de trabalhar em casa (Science, 27 de abril). Os mora-
dores das áreas pobres também tiveram menos acesso a testes para diagnóstico da 
doença. Os dados reforçam a tese de que disparidades socioeconômicas acentuam 
os impactos da pandemia.

Consequências 
duradouras

Quem sobreviveu ao Sars-CoV-2, 
mesmo sem ter sido hospitalizado, 
pode sofrer os efeitos da infecção 
durante meses após os sintomas 
mais intensos (Nature, 22 de abril). 
Com base em registros médicos  
de 73.435 pessoas nos Estados 
Unidos que tiveram Covid-19 e  
não precisaram ser internadas, 
pesquisadores do Saint Louis Health 
Care System e da Universidade 
Washington em Saint Louis 
verificaram que, nos primeiros seis 
meses após o diagnóstico, quem 
teve uma infecção amena tinha  
um risco 60% maior de morrer e 
20% maior de precisar de cuidados 
médicos do que os indivíduos  
que não contraíram o vírus.  
A probabilidade de óbito dos 
pacientes de Covid-19 também era 
50% maior que dos sobreviventes  
de gripe. Comparativamente,  
é maior o risco de problemas nos 
sistemas respiratório, nervoso  
e digestivo, além de distúrbios 
metabólicos, mal-estar, fadiga, dores 
musculares e anemia. O consumo de 
medicamentos contra dor, depressão, 
ansiedade e pressão arterial alta 
também aumentou no primeiro grupo. 
Diabetes, doença renal e problemas 
cardíacos que acompanhavam  
a Covid-19 podem se tornar 
crônicos, exigindo tratamento 
também nos anos seguintes.

3

No Chile, risco de morte é maior 
entre pobres
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FOCO    NO GENOMA

COVID-19

1. Preparação da amostra
O RNA do Sars-CoV-2, constituído por 

aproximadamente 30 mil nucleotídeos, é 

transformado em DNA complementar, por meio 

da enzima transcriptase reversa. O preparo  

é similar ao que é feito para o exame PCR.  

Os reagentes usados podem ser os mesmos

RNA

Sars-CoV-2
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C
onhecer o genoma do vírus 
presente na população in-
fectada com o Sars-Cov-2 
é essencial para rastrear 
mutações e mapear as ce-
pas que circulam no país. 
Também é importante pa-
ra entender como atuam 
os clusters (epicentros de 

contaminação) de Covid-19, a doença 
causada por ele, assegurar a acurácia 
de testes diagnósticos e a eficácia de 
vacinas e reconstruir a filogenia (o ca-
minho evolutivo) do patógeno. O Brasil, 
contudo, segue no vermelho em termos 
de vigilância genômica do Sars-CoV-2 15 
meses após a confirmação do primeiro 
caso da doença. Apesar dos esforços de 
pesquisadores que trabalham na área, 
apenas 0,059% dos quase 15 milhões de 
casos positivos em território brasileiro 
para o novo coronavírus registrados até 
20 de maio teve seu genoma sequen-
ciado e depositado na plataforma Gi-
said, principal banco internacional de  
compartilhamento de dados sobre o có-
digo genético e as mutações detectadas 
no patógeno. 

“As 5 mil amostras sequenciadas são 
muito pouco para um ano inteiro de 
epidemia”, afirma a médica Ester Sabi-
no, coordenadora do Centro Conjunto 

Brasil-Reino Unido para Descoberta, 
Diagnóstico, Genômica e Epidemiolo-
gia de Arbovírus (Cadde), financiado 
pela FAPESP e pela agência britânica 
Medical Research Council. A declara-
ção de Sabino, professora do Instituto 
de Medicina Tropical (IMT) da Facul-
dade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (FM-USP), foi dada durante 
audiência pública da Comissão Externa 
de Enfrentamento à Covid-19 da Câmara 
dos Deputados, realizada em abril.

Naquela ocasião, os dados do Gisaid 
mostravam que o Brasil havia depositado 
5.488 de 1.050.224 genomas completos 
compartilhados na plataforma desde 
janeiro de 2020 – 0,52% dos sequencia-
mentos realizados no planeta. O número 
aumentou para 9.316 na segunda quinze-
na de maio, mas a proporção em relação 
ao total mundial pouco se alterou, o que 
representa uma parcela ínfima, conside-
rando-se que o país respondia por 9,6% 
dos casos confirmados de Covid-19 do 
mundo e por 12,6% dos óbitos.

Em números absolutos, 1,58 milhão de 
genomas do novo coronavírus já havia 
sido sequenciado por 172 países até 20 
de maio. Os Estados Unidos apareciam 
em primeiro lugar, com 451 mil geno-
mas compartilhados, superando o Rei-
no Unido (408 mil), que durante muito 

Brasil ainda patina  

no monitoramento  

genético do Sars-CoV-2, 

mas uma injeção  

de recursos em redes  

de pesquisa e para  

a aquisição de insumos  

pode mudar o quadro

Frances Jones

DNA

PASSO A PASSO DO SEQUENCIAMENTO
Há diferentes técnicas para produzir um genoma,  
mas todas costumam seguir ao menos quatro etapas

3. Sequenciamento
O equipamento lê a ordem das bases 

nitrogenadas (citosina, guanina,  

adenina e uracila) do genoma  

do Sars-CoV-2, determinando toda  

a sequência de letras que compõem  

o código genético do vírus

2. Geração da biblioteca genômica
Após serem banhadas em reagentes, as amostras 

são marcadas com código de barras de DNA  

(uma sequência sintética) para que as partes 

sejam identificadas individualmente depois  

de serem separadas. O material genético pode  

ser amplificado até 100 milhões de vezes

4. Análise de dados
Profissionais especializados  

em genômica e bioinformática 

analisam e interpretam  

as informações geradas pelas 

máquinas de sequenciamento

FONTES ILLUMINA E WILLIAM MARCIEL DE SOUZA
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tempo manteve a liderança. Em termos 
proporcionais às infecções registradas de 
Covid-19 no país, o ranking era encabe-
çado por Islândia, que sequenciou 77,7% 
dos casos positivos, Austrália (59,1%) e 
Nova Zelândia (46,4%). 

A 
importância de se fazer a 
vigilância genômica ga-
nhou maior destaque no 
país depois da identifi-
cação, em janeiro, da va-
riante de preocupação P1, 
em Manaus. A nova cepa 
espalhou-se rapidamente 
pela cidade, provavelmente 

a partir de novembro de 2020, mesmo 
com estimados 67% da população tendo 
sido expostos ao Sars-CoV-2 na primeira 
onda da pandemia, em abril e maio de 
2020. Os cientistas calculam que a P1 seja 
entre 1,7 e 2,4 vezes mais transmissível 
do que as registradas até então na região 
e pode escapar à imunidade formada por 
infecção prévia.

Em cerca de sete semanas, a fração das 
amostras do novo coronavírus classifi-
cada como P1 no município saiu de zero 
para 87%, informaram Sabino e colegas 
em artigo publicado na revista Science 
em 14 de abril deste ano. O estudo tam-
bém confirmou, como suspeitavam os 
pesquisadores, que o segundo surto em 
Manaus está associado ao surgimento e 
à rápida disseminação da nova variante 
de preocupação (VOC). Essa é a desig-
nação dada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e autoridades sanitárias 

nacionais às cepas que trazem maior ris-
co potencial à saúde pública, seja por-
que são mais transmissíveis, virulentas 
ou alteram a sintomatologia da doença.

A P1 integra o grupo de variantes 
que mais preocupam governos e cien-
tistas do mundo nos primeiros meses de 
2021. As outras são a B.1.1.7, detectada 
pela primeira vez na Grã-Bretanha, a 
B.1.351, identificada na África do Sul, 
e a B.1.617, que contribuiu para que os 
casos da doença explodissem na Índia 
(ver Pesquisa FAPESP nº 302) e também 
foi classificada como de preocupação. 
Em sua fala na Câmara dos Deputados, 
Sabino destacou que, sem a expansão da 
vigilância genômica no Brasil, não será 
possível fazer frente às novas varian-
tes que certamente ainda irão surgir. 
Os principais entraves para isso, argu-
menta a pesquisadora, são a ausência de 
uma coordenação nacional de resposta 
à epidemia e a falta de recursos para 
sequenciamento.

No país, duas redes nacionais inter-
ligam instituições e pesquisadores no 
esforço de decodificar o genoma do 
Sars-CoV-2, identificando as linhagens 
presentes nos diversos estados e muta-
ções genéticas. A Rede Genômica Fio-
cruz é apoiada pelo Ministério da Saúde 
e coordenada por cientistas da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz). Já a Rede 
Nacional de Ômicas da Covid-19 (Rede 
Corona-ômica BR) recebe recursos do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vações (MCTI) e reúne pesquisadores de 
instituições como USP, Universidade Es-

tadual de Campinas (Unicamp), Labora-
tório Nacional de Computação Científica 
(LNCC), no Rio de Janeiro, entre outras.

No estado de São Paulo, foi estabele-
cida em março a Rede de Alerta de Pan-
demia de Variantes Emergentes do Sars-
-CoV-2, coordenada pelo Instituto Bu-
tantan, com a participação de equipes 
da USP, Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto (Famerp) e da empre-
sa privada Mendelics, especializada em 
análises genéticas. Em uma amostra co-
lhida em março na cidade de Sorocaba, 
pesquisadores da rede detectaram pela 
primeira vez no país a presença da va-
riante sul-africana B.1.351. “Confirma-
mos duas vezes: pelas mutações e pela 
árvore filogenética”, disse o biomédico e 
bioinformata Rafael dos Santos Bezerra, 
do Hemocentro de Ribeirão Preto, um 
dos autores de artigo, ainda sem a revi-
são de pares, que descreve a detecção da 
linhagem por monitoramento genômico.

Participantes dessas redes projetam 
para os próximos meses uma escalada 
no número de sequenciamentos e na 
capacidade de o país realizar a vigilân-
cia genômica. “Os laboratórios da Rede 
Corona-ômica receberam lotes maciços 
de insumos no fim de março. Esperamos 
um grande incremento no sequencia-
mento nas próximas semanas”, informa 
o virologista Fernando Spilki, coordena-
dor da rede e professor da Universidade 
Feevale, em Nova Hamburgo (RS). De 
acordo com ele, o material é suficiente 
para produzir cerca de mil genomas – 

Rastrear mutações  
e variantes de  
preocupação

Acompanhar  
a eficácia 

de vacinas

Compreender como atuam  
os clusters (epicentros de 
contaminação) da doença

Mapear o caminho  
evolutivo do vírus

Aperfeiçoar  
testes  

de diagnóstico

Coordenação 
nacional  
precária

Escassez de 
financiamento e 
inconstância de 

investimentos na área

Falta de  
reagentes  

e outros insumos

Pouca mão de obra 
especializada em 

bioinformática

Desinvestimento em 
ciência e nos institutos de 

pesquisa nos últimos 
anos

A RELEVÂNCIA DA VIGILÂNCIA GENÔMICA
Saiba por que é fundamental sequenciar o genoma do novo coronavírus 

FONTES ESTER SABINO, FERNANDO SPILKI, WILLIAM MARCIEL DE SOUZA, GABRIEL WALLAU, RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA

IMPORTÂNCIA

OBSTÁCULOS A SEREM SUPERADOS NO BRASIL
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quase um quinto do que foi depositado 
no primeiro ano da pandemia. 

Material, no caso, são os kits com os 
reagentes necessários para preparar as 
amostras e fazer “correr” as máquinas 
de sequenciamento. Esses insumos são, 
em sua maioria, importados dos Estados 
Unidos e da Europa, assim como os se-
quenciadores, cujo número de unidades 
aumentou no país a partir da eclosão da 
epidemia de zika vírus em 2015. Poucas 
empresas fabricam os equipamentos e 
os respectivos kits. Uma das maiores é a 
norte-americana Illumina, cujos apare-
lhos são conhecidos pela confiabilidade 
dos resultados. Outra é a britânica Ox-
ford Nanopore Technologies, que comer-
cializa o sequenciador portátil MinION. 

“Todos os grupos estão enfrentando 
dificuldades de recebimento dos rea-
gentes para poder dar uma resposta em 
escala”, confirma o biólogo Gabriel Wal-
lau, do Instituto Aggeu Magalhães, da 
Fiocruz, em Recife. “Como os Estados 
Unidos passaram a sequenciar bastante 
e o mundo inteiro também está fazendo 
o mesmo, precisamos de uma boa argu-
mentação com a empresa para conseguir 
os reagentes.” 

Após assumir a presidência norte-ame-
ricana, no início do ano, Joe Biden definiu 
a vigilância genômica como prioridade. 
Nos primeiros meses de 2021, o número 
de sequenciamentos mais do que dobrou. 
Ainda assim, em maio a porcentagem de 
sequenciamento atingia apenas 1,5% dos 
casos positivos para Covid-19 naquele 
país – abaixo dos 5% preconizados em 
artigo preprint publicado na plataforma 
medRxiv como o ideal para detectar va-
riantes emergentes antes que elas supe-
rem 1% dos casos de determinado lugar.

“Possuímos know-how como qualquer 
outro país, além de termos equipamen-
tos de qualidade, mas há dois problemas 
principais interligados: faltam recursos 
para o sequenciamento e, quando eles 
existem, há um descompasso para a ob-
tenção dos reagentes, que nem sempre 
chegam em tempo hábil”, avalia Wallau. 
O laboratório em que ele atua em Per-
nambuco estava finalizando a compra de 
reagentes no começo de maio. “Acredito 
que em breve teremos uma visão bem 
melhor da evolução do novo coronaví-
rus no país.”

O município de São Paulo passará a 
contar em breve com um programa de 
monitoramento de variantes de preocu-

pação dentro de um projeto desenvolvi-
do no âmbito do Cadde, o projeto bina-
cional coordenado por Sabino. A ideia 
da iniciativa, articulada pela FAPESP em 
entendimento com a prefeitura, é anali-
sar semanalmente cerca de 380 amostras 
positivas para o patógeno, escolhidas 
aleatoriamente, de forma proporcional 
à população de cada região da cidade. 
Em parte das amostras, será feito o se-
quenciamento completo do genoma do 
vírus; em outra, um tipo de exame PCR 
que consegue identificar a presença das 
linhagens mais preocupantes conheci-
das. No programa-piloto, realizado na 
primeira semana de março, 71,2% das 
73 amostras testadas de moradores do 
município eram de variantes de preocu-
pação. Dessas, 64,4% eram P1, a variante 
de Manaus, e 6,8% a B.1.1.7, encontrada 
inicialmente no Reino Unido. 

No Brasil, muitos laboratórios que 
fazem o sequenciamento genômico do 
novo coronavírus também realizam o 
diagnóstico da doença por PCR ou têm 
convênio com instituições públicas e 
particulares que o fazem, como os Labo-
ratórios Centrais de Saúde Pública (La-
cen). Esses acordos facilitam o acesso às 
amostras a serem sequenciadas.

O 
sequenciamento completo 
do genoma é o padrão ouro 
para a descoberta de muta-
ções e de novas variantes de 
interesse e preocupação do 
Sars-CoV-2, mas uma nova 
ferramenta entrou no radar 
dos pesquisadores brasilei-
ros: a genotipagem baseada 

em PCR por tempo real, exame usado na 
detecção do vírus. “Um dos protocolos 
hoje utilizados foi criado pela equipe do 
imunologista Felipe Naveca, da Fiocruz 
Amazonas”, informa Spilki. Pelo protocolo 
desenvolvido, o teste molecular consegue 
dizer se uma amostra positiva para o novo 
coronavírus pertence a uma das linhagens 
de preocupação já conhecidas. “Assim, 
conseguimos avaliar não apenas centenas, 
mas milhares de sequências de vírus, pra-
ticamente tudo o que já está circulando. E 
obtemos resultados sobre a dispersão das 
variantes de uma maneira mais rápida.” 

Tecnologia similar foi desenvolvida 
no Laboratório de Biologia Integrativa 
do Instituto de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(ICB-UFMG). O baixo preço e a rapidez 

dos resultados são vantagens desse novo 
método para detecção de variantes, de 
acordo com a equipe liderada pelo ge-
neticista Renato Santana. O teste custa 
em média R$ 70 e fica pronto em quatro 
horas, enquanto um sequenciamento 
pode custar a partir de R$ 500 e levar 
semanas para ser concluído.

Outro gargalo importante para expan-
dir o trabalho de vigilância genômica no 
país, segundo Wallau, é a escassez de es-
pecialistas em bioinformática. “Uma coisa 
é sequenciar; outra é analisar a sequência. 
As análises mais refinadas demandam tem-
po”, afirma o pesquisador. “Temos máqui-
nas muito poderosas que geram um enor-
me volume de dados, mas como analisar 
todos esses dados de maneira precisa?”

Paulo Chapchap, presidente do Conse-
lho de Administração do Instituto Todos 
pela Saúde (ITpS), concorda. “Temos 
no país alguns centros importantes de 
bioinformática dedicados a doenças in-
fecciosas, mas precisamos formar mais 
profissionais”, diz. Apoiado pela Funda-
ção Itaú Unibanco, o ITpS dispõe de R$ 
200 milhões para investir em iniciativas 
voltadas à vigilância genômica.

Os cortes de investimento em ciência, 
tanto na pesquisa básica quanto na apli-
cada, nos últimos anos no Brasil, também 
afetam as investigações. “Houve um forte 
desinvestimento, prejudicando univer-
sidades e centros de pesquisa, não só do 
governo federal”, diz o biomédico Wil-
liam Marciel de Souza, que faz estágio 
de pós-doutorado na Universidade de 
Oxford, no Reino Unido, e tem colabora-
do com grupos brasileiros nos trabalhos 
de análise dos genomas sequenciados no 
país. “O que está sendo feito agora em 
termos de sequenciamento pela Fiocruz, 
Rede Vírus e alguns pesquisadores pelo 
país é um milagre. É um esforço funda-
mental para se tentar entender a pan-
demia no país e ajudar a controlá-la.” n

Projetos
1. Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para Descoberta, 
Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus 
(Cadde) (nº 18/14389-0); Modalidade Projeto Temático; 
Pesquisadora responsável Ester Cerdeira Sabino (USP); 
Investimento R$ 5.271.740,75. 
2. Avaliação do impacto de vírus emergentes e re-
-emergentes em hemoterapia e transplante de células-
-tronco por meio de técnicas moleculares avançadas 
(nº 17/23205-8); Modalidade Jovem Pesquisador; Pes-
quisador responsável Svetoslav Nanev Slavov (USP); 
Investimento R$ 1.534.184,25.
 
Os artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.
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M
ais de um ano após o início da 
pandemia, as crianças e os adoles-
centes parecem continuar menos 
suscetíveis do que os adultos à 
infecção pelo novo coronavírus. 
Nos Estados Unidos, o país mais 
acometido até o momento pelo 
Sars-CoV-2 e sobre o qual há mais 
informações, menos de 14% dos 

casos diagnosticados de Covid-19 – e uma pro-
porção bem inferior a 1% das mortes – ocorreram 
em menores de 19 anos, segundo dados de maio 
deste ano da Academia Americana de Pediatria. 
Os indivíduos nessa faixa etária costumam apre-
sentar quadros mais leves da doença, mas não 
estão livres de complicações graves. Um número 
muito restrito deles – da ordem de um em cada 
50 mil – desenvolve uma inflamação disseminada 
pelo corpo que, se não for tratada a tempo, muitas 
vezes em unidades de terapia intensiva, pode 
ser fatal. Identificada no início da pandemia por 
médicos do Reino Unido, da Itália e dos Estados 
Unidos, essa enfermidade tornou-se conhecida 
como síndrome inflamatória multissistêmica pe-
diátrica (SIM-P) e vem sendo caracterizada por 
estudos que buscam diferenciá-la de problemas de 
saúde com sintomas semelhantes, como a doença 
de Kawasaki ou a síndrome do choque tóxico 
causada por infecção bacteriana.

Uma contribuição brasileira recente sugere 
que os danos em múltiplos órgãos observados na 
SIM-P não decorrem apenas da resposta exacer-
bada do sistema de defesa que, ao tentar elimi-
nar o vírus, acaba lesando o próprio corpo, algo 
comum na Covid-19. Nos casos mais graves, que 
levam à morte, o Sars-CoV-2 parece danificar 
diretamente estruturas tão distintas quanto o 
coração, os intestinos ou até mesmo o cérebro. 
Apresentadas em um artigo publicado em 29 de 
abril na revista EClinicalMedicine, essas conclu-
sões resultam da análise de autopsias feitas em 
cinco crianças e adolescentes que morreram por 
causa da Covid-19 na cidade de São Paulo. Esse 
trabalho tem como primeiros autores o patolo-

gista Amaro Nunes Duarte Neto e a bióloga Elia 
Caldini, da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (FM-USP), e seu resultado 
ajuda a compreender por que os sinais clínicos 
da SIM-P, que até 13 de março tinha acometido 
ao menos 813 crianças no Brasil (139 no estado 
de São Paulo), podem variar de um indivíduo pa-
ra outro e talvez permita encontrar formas mais 
eficazes de controlar a síndrome. 

“Essa foi a primeira vez em que se identificou o 
vírus infectando diretamente células do coração, 
dos intestinos e do cérebro de crianças. Confir-
mamos essas observações por meio de diferentes 
técnicas”, conta a patologista Marisa Dolhni-
koff, professora da FM-USP e coordenadora do 
estudo. “Nossos resultados indicam que a lesão 
causada pelo Sars-CoV-2 nos diversos órgãos 
está diretamente associada à resposta inflama-
tória e ao comprometimento multissistêmico da  
SIM-P”, completa.

Ao longo do ano passado, ao menos 10 crian-
ças e adolescentes com Covid-19 atendidos nas 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Hospi-
tal das Clínicas da FM-USP morreram em con-
sequência da doença. Cinco deles, com idade 
variando de uns poucos meses a 15 anos, foram 
encaminhados para autopsia. Embora o número 
seja pequeno, essa é até o momento a maior série 
de autopsias em crianças com Covid-19.

Nas instalações do projeto Plataforma de Ima-
gem na Sala de Autopsia (Pisa), a equipe coorde-
nada por Dolhnikoff e pelo também patologista 
Paulo Saldiva adota uma estratégia minimamente 
invasiva para realizar o procedimento. Em um 
projeto desenvolvido com apoio da FAPESP, do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação Bill 
e Melinda Gates, os médicos usam um aparelho 
de ultrassom portátil para analisar os diferentes 
órgãos e guiar a coleta de pequenas amostras de 
tecido por meio da punção com uma agulha, o 
que costuma facilitar a autorização dos familiares.

Nessas autopsias, os pesquisadores identifica-
ram dois padrões de apresentação clínica da Co-

Em síndrome rara, ação direta do novo coronavírus 

contribui para lesões em múltiplos órgãos

Ricardo Zorzetto

Um em cada 50 mil 
crianças e adolescentes 
infectados pelo Sars-CoV-2 
desenvolve uma 
inflamação disseminada  
no organismoM
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vid-19: uma pulmonar e outra fora dos pulmões, 
em órgãos variados. No primeiro caso, os dois 
pacientes tinham um problema de saúde grave 
preexistente. Um deles era um bebê com menos 
de 1 ano, que nasceu prematuro e com uma sín-
drome genética, e o outro, uma adolescente que 
apresentava uma forma avançada de câncer. Em 
ambos, o vírus afetou principalmente os pulmões, 
como ocorre com a maioria dos adultos que con-
traem o coronavírus. 

A segunda forma de manifestação foi a SIM-
-P e se caracterizou principalmente por lesões 
nos intestinos, no coração ou no cérebro. As três 
crianças tinham entre 8 e 12 anos, eram previa-
mente saudáveis e, dias após a infecção por Sars-
-CoV-2, desenvolveram o quadro clínico com-
patível com essa síndrome, definido em maio 
de 2020 pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e pelos Centros de Controle e Preven-
ção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos (ver 
quadro). Os pacientes com SIM-P apresentaram 
comprometimento pulmonar leve. A morte ocor-
reu em consequência de lesões graves em outros 
órgãos, causadas pela ação do vírus combinada 
com resposta exacerbada do sistema de defesa. 

Uma das crianças desenvolveu uma inflamação 
intensa nos intestinos (colite), enquanto a outra 
teve inflamação tanto da musculatura cardíaca 
(miocardite) quanto das membranas que revestem 
o coração – o caso havia sido descrito em deta-
lhe pela equipe da USP em um artigo publicado 
em outubro na revista Lancet Child & Adolescent 
Health. O órgão mais afetado na terceira criança 
foi o cérebro. Ela apresentou um quadro de en-
cefalopatia aguda, com confusão mental e crises 
convulsivas. “A presença do vírus nesses órgãos 
reforça a participação direta do Sars-CoV-2 no 
acometimento multissistêmico”, afirma o pedia-
tra Werther Brunow de Carvalho, coordenador 

das UTIs pediátricas e neonatais do Instituto da 
Criança da USP e coautor do trabalho. “A causa 
da SIM-P não se restringe a uma reação inflama-
tória disseminada”, afirma.

N
o cérebro, o vírus foi observado no 
interior de astrócitos, células que nu-
trem e sustentam os neurônios, en-
quanto nos intestinos, ele estava em 
células da musculatura lisa, respon-
sável pelas contrações que transpor-
tam o alimento. Já no coração o vírus 
infectou os cardiomiócitos, células 
que compõem o músculo cardíaco 

e o fazem pulsar. Nos três casos, os pesquisado-
res também encontraram cópias do coronavírus 
infectando o endotélio, a camada de células que 
reveste internamente os vasos sanguíneos. Por 
essa razão, os patologistas do grupo levantaram 
a hipótese de que o vírus, depois de penetrar pelo 
sistema respiratório, dissemina-se por meio do 
sangue das crianças e pode se instalar em distintos 
órgãos-alvo. Por razões ainda desconhecidas, os 
tecidos infectados podem variar de uma pessoa 
para outra. “Além de levar à disseminação do 
vírus, a infecção do endotélio pelo Sars-CoV-2 
é a principal causa de tromboses pulmonares 
observadas nessas crianças, similares às docu-
mentadas em pacientes adultos com Covid-19”, 
explica Dolhnikoff. 

“Com base nos dados dessas autopsias, indi-
camos que talvez o tratamento das crianças pre-
cise ser diferente daquele dos adultos”, relatou 
Saldiva em um depoimento dado no início de 
maio na seção Pesquisa na Quarentena, do site 
da Pesquisa FAPESP. “Talvez a resposta seja usar 
anti-inflamatórios em alta dose e um anticoa-
gulante, porque há um componente trombótico 
muito grande.”

OS SINAIS DA 
SÍNDROME
Algumas características 
que ajudam a reconhecer 
a enfermidade

Febre sem causa 

conhecida superior  

a 38 graus e duração 

de mais de um dia  

(ou três dias, segundo  

os critérios da OMS)

Diagnóstico de infecção 

por Sars-CoV-2 ou 

confirmação de contato 

com alguém infectado

Evidência de 

inflamação nos 

exames laboratoriais

Presença de ao menos dois 
sintomas: manchas vermelhas na 

pele, conjuntivite não purulenta, 

inflamação na mucosa oral, sinais de 

queda na pressão arterial ou de fluxo 

sanguíneo insuficiente, palpitação 

ou problemas gastrointestinais 

Não ter infecção 
bacteriana nem 

outro diagnóstico 

plausível

FONTES OMS E CDC
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Quem primeiro soou um alerta chamando a 
atenção para essa síndrome associada à Covid-19 
foi o sistema público de saúde do Reino Unido, o 
NHS. Em abril de 2020, pouco mais de um mês 
depois de a OMS decretar a pandemia, a entidade 
divulgou uma mensagem informando aos pedia-
tras um pequeno aumento no número de casos 
de um problema muito raro e grave em crianças 
associado ao coronavírus (ver Pesquisa FAPESP 
nº 292). Sua apresentação clínica era incomum. 
Exibia sintomas semelhantes aos da doença de 
Kawasaki, uma enfermidade rara que provoca 
a inflamação dos vasos sanguíneos (vasculite) e 
pode se manifestar depois de infecções virais, e 
aos da síndrome do choque tóxico, quadro asso-
ciado à infecção por bactérias que pode levar à 
queda importante da pressão arterial (choque). 

À medida que o vírus se espalhou pelo Ociden-
te, as diferenças se tornaram mais marcantes. Es-
tudos populacionais começaram a mostrar que a 
SIM-P se manifestava em adolescentes e crianças 
um pouco mais velhas que as habitualmente afe-
tadas pela doença de Kawasaki (até 5 anos), com 
sinais de miocardite, choque, sintomas gastroin-
testinais (dor abdominal, diarreia ou vômito) e 
neurológicos (dor de cabeça, tontura). A SIM-P 
também parece ser um pouco mais frequente em 
meninos e de etnia não caucasiana. 

Em uma análise de 56 casos de SIM-P atendi-
dos em 17 UTIs infantis brasileiras, apresentada 
em novembro no Jornal de Pediatria, a médica 
Fernanda Lima Setta, responsável pela Divisão 
de Terapia Intensiva Pediátrica da Rede D’Or 
São Luiz no Rio de Janeiro, constatou que 70% 
eram meninos e 59% não brancos. Nos Estados 
Unidos, esses números são, respectivamente, 
50% e 63%. Por razões desconhecidas, a mor-
talidade aqui parece ser mais elevada do que lá. 
Os CDC registravam 3.185 casos de SIM-P até 
29 de março nos Estados Unidos, com 36 mor-
tes (1,1% do total), enquanto no Brasil, segundo 

dados do Ministério da Saúde, houve 813 casos, 
com 51 óbitos (6,3%). “É provável que essa pro-
porção aparentemente mais alta de mortes seja 
consequência do subdiagnóstico da síndrome no 
Brasil”, comenta Lima Setta. Por causa do bai-
xo índice de testagem, aqui possivelmente só se 
detectam os casos mais graves e os óbitos, o que 
poderia inflar artificialmente o número (os casos 
menos severos deixariam de ser contabilizados). 
Outros fatores que podem contribuir, segundo 
a pediatra, é a falta de treinamento dos médi-
cos para reconhecer a síndrome e o desconhe-
cimento dos pais, que tardariam a buscar ajuda 
médica – embora não se possa descartar o efeito 
da carência de recursos em algumas regiões do 
Brasil sobre esses casos.

T
ambém em novembro, imunologistas 
da Itália e da Suécia, sob a coorde-
nação de Petter Brodin, do Instituto 
Karolinska, compararam a resposta 
imune de crianças com SIM-P com 
a de pacientes com Kawasaki e en-
contraram diferenças que ajudam no 
diagnóstico e no tratamento: essas 
doenças ativam populações um pouco 

distintas de células de defesa chamadas linfócitos 
T. Além disso, o quadro de inflamação exacerbada 
é controlado por compostos inflamatórios dife-
rentes: a interleucina 6 (IL-6) é mais importante 
na SIM-P, enquanto na doença de Kawasaki é a 
interleucina 17A (IL-17A), normalmente liberada 
em doenças autoimunes.

Na opinião de Lima Setta, é importante deixar 
claro que os casos de SIM-P são muito raros e, 
com o tratamento adequado, as crianças evoluem 
bem. Dependendo da gravidade, a terapêutica po-
de incluir o uso de anticorpos e anti-inflamatórios 
potentes, além de compostos para reduzir a coa-
gulação do sangue. “Com os picos da pandemia, 
esperávamos um grande aumento no número de 
casos de crianças nas UTIs”, conta a pediatra. 
“Felizmente não aconteceu.”

No Brasil, além de aparentemente haver mais 
mortes por SIM-P, a taxa geral de óbitos de crian-
ça por Covid-19 é anormalmente elevada. Até 15 de 
março deste ano houve ao menos 852 mortes de 
indivíduos com até 9 anos de idade. Algumas proje-
ções indicam que esse número seja quase 10 vezes 
superior ao registrado nos Estados Unidos, o país 
em que mais morreu gente por causa da doença. n

Projeto
Uso de modernas técnicas de autópsia na investigação de doenças 
humanas (Modau) (nº 13/21.728-2); Modalidade Projeto Temático; 
Pesquisador responsável Paulo Hilário Nascimento Saldiva (USP); 
Investimento R$ 5.818.510,25.

Os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados 
na versão on-line.

Microscopia eletrônica 
colorida artificialmente 
de uma célula cerebral 
(oligodendrócito) 
infectada com cópias 
do novo coronavírus 
(setas no destaque)

IN
FO

G
R

Á
FI

C
O

 A
LE

X
A

N
D

R
E 

A
FF

O
N

SO
 I

M
A

G
EM

 C
A

LD
IN

I /
 D

EP
A

R
TA

M
EN

T
O

 D
E 

PA
T

O
LO

G
IA

 D
A

 F
M

-U
SP

100NM



26  |  JUNHO DE 2021

COVID-19

E
ntre março e maio deste ano, a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) autorizou, de forma emer-
gencial, os três primeiros medica-
mentos para uso em pacientes com 
Covid-19. As drogas são o antiviral 
remdesivir, da Gilead Sciences, e duas 
associações de anticorpos monoclo-
nais, o Regen-Cov, da Regeneron e 

da Roche, e o coquetel banlanivimabe e etese-
vimabe, da Eli Lilly. Elas são de alto custo e têm 
indicação bastante limitada e precisa, sempre 
em pacientes com mais de 12 anos e acima dos 
40 quilos que apresentam risco de se tornarem 
casos graves. Não se trata de remédios univer-
sais, com capacidade de controlar a pandemia 
ou serem empregados como tratamento preven-
tivo da Covid-19. O preço dos remédios vai ser 
definido pela Câmara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos (Cmed) e seu uso ainda não 
chegou ao Sistema Unificado de Saúde (SUS) 
ou a hospitais privados.

Em 12 de março, foi aprovado o primeiro re-
médio, o antiviral remdesivir, que impediria a 
replicação do vírus Sars-CoV-2 no organismo e 
reduziria o tempo de internação de pacientes 
hospitalizados. Originalmente criado para tra-
tar outras infecções, em 2009, como as causa-
das pelo vírus da hepatite C e o vírus sincicial 
respiratório (VSR), o medicamento foi também 
testado para controlar o vírus ebola, sem nunca 
ter obtido grande sucesso. Durante seis meses, 
a Anvisa avaliou estudos feitos no exterior em 

Anvisa autoriza três 

medicamentos para tratar 

Covid-19, mas drogas  

são caras e de  

emprego específico

Eduardo Geraque

COVID-19
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a replicação do Sars-CoV-2,
mas não é indicado  
para pacientes intubados
ou que precisem de
ventilação mecânica
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com comorbidades, como diabéticos, obesos e 
portadores de doenças crônicas.” Segundo Ci-
merman, apesar de os estudos clínicos de fase 3 
ainda não terem sido publicados, os resultados 
preliminares do uso previsto do Regen-Cov são 
excelentes. “A redução na hospitalização e no 
número de óbitos é de 70%.” 

Apesar de considerar positivo o uso dos anticor-
pos monoclonais, a médica da Unicamp faz uma 
ressalva importante. “Alguns trabalhos mostram 
que a eficácia dos anticorpos monoclonais contra 
a variante P1 do Sars-CoV-2 [surgida em Manaus 
e que se disseminou pelo Brasil] é menor. Portan-
to, fica essa dúvida. Até que ponto esses medica-
mentos serão úteis para nós enquanto tivermos 
a P1 em circulação por aqui?”, indaga Stucchi.

Os anticorpos monoclonais aprovados pela 
Anvisa podem evitar que a doença progrida para 
formas graves no grupo de pacientes a que se des-
tinam. Mas, como o remdesivir, são muito caros. O 
custo do tratamento com essas drogas deve variar 
entre R$ 20 mil e R$ 30 mil. “É impraticável pen-

sar que eles estarão disponí-
veis em toda a rede pública. 
Talvez cheguem a alguns hos-
pitais selecionados”, avalia 
o médico intensivista Lucia-
no Cesar Pontes de Azevedo, 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(FM-USP) e do Hospital Sí-
rio-Libanês. Azevedo partici-
pa de um grupo de pesquisa 
que conduz estudos em busca 
de possíveis tratamentos con-
tra a Covid-19. “Já avaliamos 
a hidroxicloroquina e o an-
tibiótico azitromicina e am-
bos não funcionam”, comenta 
Azevedo. “Estamos agora tes-
tando outras drogas.”

Hoje não há medicamentos 
que possam ser usados para 
prevenir a Covid-19. As tenta-
tivas de tratamento da doen-
ça nos hospitais, que muitas 
vezes usam corticosteroides 

para combater processos inflamatórios e anti-
coagulantes contra a formação de trombos asso-
ciados à infecção pelo novo coronavírus, têm de 
se adaptar às novas variantes do Sars-CoV-2 e a 
inesperadas facetas da doença em si, que às vezes 
ataca de forma sistêmica o corpo humano. Diante 
desse quadro, Cimerman lembra que é essencial 
investir no processo de imunização. “As pessoas 
precisam se vacinar, inclusive contra a gripe”, 
diz o infectologista. O intervalo recomenda   do 
entre a vacina da gripe e a de Covid-19 é de pelo 
menos 15 dias. n

pacientes com Covid-19 que usaram o remdesi-
vir, que já foi aprovado em países como Estados 
Unidos, Japão e Israel, além da Europa. O empre-
go do remédio foi autorizado no Brasil em pes-
soas infectadas pelo Sars-CoV-2 que apresentem 
pneumonia e precisem de oxigênio suplementar. 
O doente, no entanto, não pode estar intubado ou 
necessitar de um respirador mecânico.

“É um medicamento para uso apenas no hospi-
tal, não vai ser possível comprá-lo na farmácia. A 
aplicação é endovenosa e o tratamento pode durar 
até 10 dias”, diz Sergio Cimerman, coordenador 
científico da Sociedade Brasileira de Infectologia e 
médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, 
de São Paulo. “Mas os resultados são consistentes”, 
avalia. A Organização Mundial da Saúde (OMS), 
no entanto, não está convencida dos benefícios e 
não apoia o uso do remdesivir contra Covid-19. 
Nos Estados Unidos, o tratamento completo com 
a droga, que normalmente inclui seis doses, custa 
aproximadamente US$ 3 mil, cerca de R$ 16 mil.

Os outros dois tratamentos autorizados, que 
adotam associações de anti-
corpos monoclonais, funcio-
nam de maneira similar e têm 
praticamente a mesma indi-
cação clínica. Composto pe-
los anticorpos casirivimabe 
e imdevimabe, o Regen-Cov, 
também denominado Regn-
-Cov2 em alguns mercados, 
foi aprovado em 20 de abril e 
o uso conjunto do banlanivi-
mabe mais o etesevimabe em 
13 de maio. Ambos têm como 
objetivo se ligar à proteína spi-
ke do novo coronavírus – res-
ponsável por penetrar nas cé-
lulas humanas e abrir caminho 
para que a infecção se insta-
le no organismo – e neutrali-
zar sua ação. Seu emprego é 
recomendado para pacientes 
com quadro leve a moderado 
de Covid-19 que não estejam 
internados e não precisem de 
oxigênio nem de um ventilador 
mecânico. Os coquetéis não serão vendidos em 
farmácias. Seu uso é restrito ao ambiente hospi-
talar, onde são administrados por via endovenosa.

Segundo a infectologista Raquel Stucchi, da 
Faculdade de Ciências Médicas da Universida-
de Estadual de Campinas (FCM-Unicamp), o 
emprego das associações de anticorpos mono-
clonais pode ser benéfico em certas situações. 
“Elas devem ser dadas, logo nos primeiros dias, 
a casos leves de Covid-19 que apresentem maior 
risco de evolução para um quadro grave”, expli-
ca a médica. “Esse é o caso de idosos e pessoas 

REMÉDIOS 
APROVADOS NÃO 
SÃO DE USO 
UNIVERSAL E NÃO 
TÊM A CAPACIDADE 
DE CONTROLAR  
A PANDEMIA



28  |  JUNHO DE 2021



PESQUISA FAPESP 304  |  29

ENTREVISTA

O 
primeiro contato de Linamara Rizzo (o Battistella veio com o 
casamento) com o mundo da deficiência física foi aos 6 anos. 
Em 1957, ela era uma atriz infantil e, para um programa de te-
levisão, pôs o aparelho usado por pessoas com paralisia infantil 
para andar. No camarim, quando tirava o equipamento, entrou 

a apresentadora Hebe Camargo (1929-2012), que então descobriu que a me-
nina não precisava dele e, de tão emocionada, chorou. A pequena atriz não 
entendeu por que aquilo assustava os adultos. 

Depois de se formar em medicina, Battistella participou da elaboração de 
uma política nacional de reabilitação para pessoas com deficiência e durante 
10 anos e 9 meses, de 2008 a 2018, foi secretária estadual nessa área, em São 
Paulo. Nesse período, ela ajudou a criar a Rede de Reabilitação Lucy Montoro, 
que se transformou em uma das principais instituições do país no tratamento 
de pessoas com deficiência física, que implica perda de capacidade motora, 
sensorial ou cognitiva.

Ela se engajou na gestão e elaboração de políticas públicas sem perder o gosto 
pelo ensino e pela pesquisa. Desde o início da pandemia, dedica-se à busca dos 
melhores métodos de reabilitação das pessoas que tiveram Covid-19. A longo 
prazo, pretende desenvolver exoesqueletos robóticos para ajudar pacientes 
vítimas de lesão medular e acidente vascular cerebral (AVC) a voltar a andar.

Única brasileira a fazer parte da Academia Nacional de Medicina dos Esta-
dos Unidos, é casada, tem três filhos e três netos. Ela concedeu esta entrevista 
por uma plataforma de vídeo. 

Linamara Rizzo Battistella
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DO 
MOVIMENTO
A reabilitação de quem teve Covid-19 é a luta atual da 

médica que ajudou a criar a política nacional dos direitos 

das pessoas com deficiência

Yuri Vasconcelos e Carlos Fioravanti | RETRATO Léo Ramos Chaves
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Que efeitos já observaram?
Além dos sintomas já conhecidos, co-
mo perda de olfato e de paladar, temos 
observado com frequência fadiga inten-
sa, dor de cabeça, dor articular, insônia, 
depressão, dificuldade na deglutição, de 
comunicação e de movimento. Por ul-
trassonografia, vimos grandes alterações 
na estrutura dos músculos das pernas e 
dos braços. É uma intensa sarcopenia 
[perda muscular decorrente da idade, 
de doenças ou de longos períodos de 
imobilização] como nunca vimos.

Esse quadro é reversível? 
Espero que sim. A reabilitação ajuda 
muito. Publicamos em fevereiro deste 
ano na revista Clinics uma abordagem 
inovadora, associando o uso de medi-
camentos com exercícios robóticos, ul-
trassom de alta frequência e o FES, esti-
mulação elétrica funcional, que usamos 
de uma forma completamente nova e 
que torna o estímulo bastante tolerável 
pelo paciente. Em nossos hospitais de 
reabilitação alcançamos uma boa recu-
peração em 3 a 4 semanas, um ótimo re-

sultado para quem ficou internado por 
3 a 5 meses em unidades de tratamento 
intensivo. Os exercícios têm impacto 
direto no controle neural e na redução 
da ansiedade e da depressão.

Como acompanham os pacientes?
O HC criou uma avaliação integrada 
e multidisciplinar dos pacientes pós-
-Covid, com as equipes de cardiologia, 
pneumologia, endocrinologia, pediatria, 
otorrinolaringologia, psiquiatria e a nos-
sa, de reabilitação. Em uma única visita 
o paciente passa por vários especialis-
tas, com um tempo ajustado para não 
se cansar, e um sistema padronizado de 
registro de informações. Já sabemos que 
as pessoas que tiveram Covid-19 preci-
sam muito da reabilitação. Estão muito 
assustadas, com medo. 

Quais são os medos?
No primeiro momento, é o de estar com 
Covid-19. Depois, de morrer. Quando 
saem do hospital, têm medo de voltar 
e viver novamente uma história que foi 
muito difícil. Você telefona e o paciente 
diz que está ótimo. “Mas o senhor está 
andando? Dói ainda?” “Um pouco”, ele 
diz. “Está conseguindo se alimentar?”, 
insistimos. “Não, estou preferindo uma 
sopinha.” Quando dizemos que precisa 
vir ao hospital, ele pergunta: “Mas não 
vou ficar internado, não é?”. É o medo 
do futuro, da doença, do desconhecido. 
Por isso, o time da psiquiatria tem traba-
lhado de forma brilhante, inclusive por 
meio de um aplicativo desenvolvido no 
HC que tem dado uma sustentação mui-
to boa para orientar o paciente a fazer o 
tratamento em casa.

A Covid-19 pode ser vista como uma 
doença crônica?
Hoje ela está sendo classificada como 
uma doença crônica, a chamada Covid de 
longa duração. A longa duração dos sin-
tomas afeta um subgrupo de pacientes, 
que vai exigir atenção e cuidados por um 
longo período. É o que nos assusta: co-
mo nosso sistema de saúde vai suportar 
isso? Se não estamos dando conta agora, 
como será daqui a quatro ou cinco anos?

Como dizer para uma pessoa que te-
ve um AVC ou uma lesão medular que, 
apesar dos esforços, não conseguirá re-
cuperar todos os movimentos?
Essa é a minha maior dor. Quem sou eu 

Como a pandemia mudou sua vida?
Todos estão padecendo. Adoro minha 
família, mas devemos manter o distan-
ciamento. Essa tragédia sanitária mos-
trou nossas mazelas, mas também abriu 
oportunidades. Hoje converso com meus 
parceiros de pesquisa nos Estados Uni-
dos e Inglaterra com uma facilidade que 
não havia antes, não sei por quê. As pla-
taformas de comunicação estavam aí, 
mas era difícil achar horário. Somos trei-
nados para ter resposta para tudo, mas 
de repente vi meus colegas assustados; 
eu estava apavorada. Mas aprendemos 
a entender a dor do paciente de longe, 
pela internet. Descobri que esse formato 
permite trazer o filho ou a filha do pa-
ciente para facilitar o tratamento, o que, 
muitas vezes, era o desejo da família, mas 
faltava oportunidade. 

Quais são os desafios da reabilitação 
das pessoas que tiveram Covid-19?
Quando a pandemia começou, a primeira 
coisa que fizemos, em um projeto apoia-
do pela FAPESP, foi ver as possibilidades 
de ampliar os cuidados médicos. No final 
de fevereiro de 2020, uma das discus-
sões no congresso da Sociedade Inter-
nacional de Medicina Física e de Reabi-
litação em Atlanta, nos Estados Unidos, 
foi exatamente o desafio das epidemias 
respiratórias. Era claro que a situação 
poderia piorar, com base nos relatos de 
colegas da China que já enfrentavam a 
Covid-19. Em março, quando os casos 
começaram a se multiplicar no Brasil, 
os efeitos da Covid-19 já eram um pou-
co mais conhecidos. Começamos a ver o 
que seria preciso fazer para atender essa 
nova demanda nas unidades básicas, de 
cuidados intermediários e de alta com-
plexidade. Ampliamos os modelos de 
atendimento, para não deixar ninguém 
de fora. Hoje [início de abril], temos no 
HC [Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo, a USP] 4 mil pacientes atendi-
dos, com cerca de 3 mil sobreviventes, e 
823 que acompanhamos depois da alta. 
Desse total, 60% tinham comorbidades, 
como hipertensão, diabetes e obesidade, 
mas apenas as comorbidades não expli-
cam todas as sequelas. A grande maioria 
dos pacientes que saem com vida dos 
hospitais não está ainda em condições 
de voltar às atividades de antes. A reabi-
litação é fundamental, porque os efeitos 
da Covid-19 são devastadores.

Na gestão 
pública às 
vezes é melhor 
esperar  
e estruturar  
um programa  
com densidade. 
Coisa miúda 
não sobrevive



PESQUISA FAPESP 304  |  31

para dizer para o paciente: “Você vai pa-
rar, não adianta mais”. Há o outro lado: 
quem somos nós, como sistema de saú-
de, para continuar colocando recursos 
em um tratamento que não está fun-
cionando? Tenho dois pacientes com 
o mesmo tipo de AVC, mas um respon-
de a um tratamento e outro não. Nesse 
segundo caso, isso ocorre por que ele 
chegou no limite funcional ou por que 
não é o tratamento certo para ele? Em 
um projeto de pesquisa com colegas da 
Universidade Harvard [Estados Unidos] 
e financiamento da FAPESP, estamos 
estudando biomarcadores para buscar 
essas respostas. 

Qual é o limite da reabilitação?
Tudo depende da neuroplasticidade [ca-
pacidade de o sistema nervoso se rea-
dequar a novas situações]. A história 
pregressa de cada paciente interfere na 
possibilidade de recuperação funcional. 
A precocidade do tratamento é outra 
variável importante. Um de nossos obje-
tivos de pesquisa é identificar o melhor 
estímulo e a melhor intensidade capaz de 
realmente repercutir no sistema nervoso 
central sem gerar fadiga. Como parte das 
políticas públicas nessa área, estimula-
mos as academias de ginástica acessíveis 
e orientamos os grandes centros espor-
tivos da cidade, mas ainda falta muito.

Como estão suas pesquisas?
Temos um NAP [Núcleo de Apoio à Pes-
quisa], que reúne a medicina e as enge-

nharias de São Carlos e da Poli [Escola 
Politécnica], ambas da USP também. 
Buscamos materiais e sistemas de au-
tomação que vão permitir novas pos-
sibilidades de exoesqueletos. Hoje os 
exoesqueletos funcionam como uma 
armadura e servem para treinar os pa-
cientes nos centros de reabilitação, mas 
precisamos criar um sistema mais ami-
gável e fácil de usar fora dos centros. 
Algo que possa ser utilizado para ficar 
em pé e ajude a percorrer pequenas dis-
tâncias. Uma pesquisa patrocinada pela 
FAPESP, coordenada por Arturo Forner 
Cordero, da Poli, e Adriano Siqueira, da 
Escola de Engenharia de São Carlos, 
pretende ampliar as possibilidades de 
uso e a funcionalidade dos exoesque-
letos no processo de reabilitação [ver 
Pesquisa FAPESP nº 301]. Adriano teve 
a ideia de desenvolver um meio-exoes-
queleto para treinar os hemiplégicos, as 
pessoas que tiveram AVC. O protótipo 
está pronto para a fase de testes clíni-
cos. Precisamos envolver a engenha-
ria de materiais, porque os que estão 
aí não respondem ao que precisamos. 
Ninguém vai andar com 26 quilos nas 
costas. O trabalho do Arturo, que vai 
nessa linha, está indo bem e deve estar 
pronto até o final do ano, com financia-
mento também do CNPq [Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico]. Agora é hora de conversar 
com a indústria nacional sobre as pos-
sibilidades de produção desses novos 
dispositivos.

Como foi seu trabalho na secretaria?
Meu primeiro embate foi o nome, que 
inicialmente era Secretaria de Estado de 
Assistência à Pessoa com Deficiência. Eu 
falei: “Esse nome nunca”. Disse que só 
aceitaria se fosse Secretaria de Estado 
dos Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia, porque não se trata de assistir, mas 
de garantir direitos. O [então governador] 
José Serra insistiu no convite e dizia que 
precisava de alguém pensando nisso 24 
horas. Eu relutei, imaginando que ele de-
sistiria, mas não desistiu. Foi até o [então 
deputado estadual e ex-prefeito paulis-
tano] Bruno Covas [1980-2021], que fez 
com que a secretaria fosse aprovada com 
esse nome na Assembleia Legislativa. Em 
10 anos e 9 meses na secretaria, passei 
por três governos e cinco governadores. 
Essa experiência abriu minha visão de 
gestão de políticas públicas e mostrou 
outras formas de fortalecer os caminhos 
da inclusão das pessoas com deficiência. 

O que aprendeu?
Aprendi que às vezes é melhor esperar 
o próximo momento para estruturar um 
programa com densidade. Coisa peque-
nininha, miúda, não sobrevive. É melhor 
ter um, dois ou três projetos grandes para 
estruturar, sempre com as áreas afins. Se 
estamos falando de saúde, então vamos 
conversar com a Secretaria da Saúde. 
Quando estava na secretaria, era a épo-
ca de Olimpíadas, o Brasil paralímpico 
brilhava, existiam recursos e o [então 
ministro dos Esportes] Aldo Rabelo veio 
falar comigo: “Vamos fazer um centro 
de treinamento paralímpico”. Chama-
mos a Secretaria de Esportes e criamos 
um centro de treinamento paralímpico 
inacreditável, uma vila com capacidade 
para alojar 150 atletas com uma pista de 
atletismo certificada e seis piscinas olím-
picas. Para montar bibliotecas acessíveis, 
falamos com a Secretaria de Educação. 
Conversávamos com as áreas interessa-
das não para que aportassem recursos, 
mas para mostrar que não era um pro-
grama solto no espaço. Não existe um 
mundo para as pessoas e um mundo para 
as pessoas com deficiência; é o mesmo 
mundo, até porque você transita entre es-
ses dois momentos quando está vivendo 
a deficiência. Sempre me perguntavam 
se a questão da deficiência deveria ser 
tratada na Secretaria da Saúde e eu dizia 
que não. “Eles são pessoas, a deficiência 
vem depois. Pessoas precisam do quê? A
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Na unidade de São José dos Campos da Rede Lucy Montoro, equipamentos de robótica e realidade 
virtual ajudam na recuperação dos movimentos
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De educação, de cultura, de esporte... 
Ah, precisam de saúde também, verdade. 
Elas vão fazer tudo o que nós fazemos, 
apenas de um jeito diferente.” Foi uma 
época áurea, criamos prêmios para as 
melhores empresas para trabalhadores 
com deficiência. No último ano, em 2018, 
entregamos o prêmio na sede da ONU 
[Organização das Nações Unidas], em 
Nova York, foi a primeira versão global. 

Como gestora, quais as grandes lições 
aprendidas?
A primeira foi que nossos órgãos de con-
trole têm muito apreço ao processo e pou-
co ao resultado. A segunda foi que os pro-
cessos são muito variados, é diferente o 
que você olha na saúde e no esporte para 
tomar decisões. Outra coisa: qualquer 
coisa que saia da zona de conforto causa 
muita polêmica. Para fazer algo diferen-
te, você fica o tempo todo explicando e 
se defendendo. Por sorte, tínhamos uma 
Procuradoria-geral do Estado muito ati-
va e disponível. Eu não fazia nada sem 
conversar primeiro com eles e entender 
o que eu podia e não podia fazer. Cole-
gas da USP e do Palácio dos Bandeiran-
tes também foram parceiros incansáveis. 

Como foi a criação da Rede de Reabili-
tação Lucy Montoro?
Já tínhamos um Centro de Reabilita-
ção do HC no bairro paulistano da Vi-
la Mariana, construído em um terreno 
doado pela família Klabin [controladora 
de uma das maiores fábricas de papel e 
celulose do país]. O metrô já estava na 
avenida Paulista e não ia demorar pa-
ra chegar lá. Mas quando comecei a di-
rigir o centro, no finalzinho de 1979, o 
responsável pela área de tecnologia da 
informação do InCor [Instituto do Co-
ração da USP], o engenheiro Cândido 
Pinto de Melo, paraplégico e militante 
pelos direitos das pessoas com deficiên-
cia, me chamou e perguntou: “Como os 
pacientes vão chegar à unidade?”. Eu 
pensava que minha responsabilidade 
era somente da porta para dentro, mas 
ele mostrou que não, eu deveria estar 
atenta a todas as necessidades, para além 
da saúde. Nesse sentido a eliminação de 
barreiras no transporte era fundamental. 
Algumas estações já estavam prontas e 
nada do elevador. Um dia pusemos todas 
as cadeiras de rodas no meio da estação: 
“Ninguém passa, nem nós nem vocês”. 
Ninguém pediu para tirar. Depois que 

fizemos isso quatro ou cinco vezes, o 
Metrô resolveu conversar e o problema 
de acessibilidade foi resolvido. 

O centro foi a gênese da rede?
Sim. Ampliar o centro de reabilitação 
não passava pela minha cabeça. Mas 
um dia, em 2008, Serra falou: “Tenho 
o desejo de criar uma rede de reabili-
tação, seguindo esse modelo do Hos-
pital das Clínicas. Quantas unidades 
você imagina, usando o centro como 
modelo?”. Respondi: “Três, no interior 
paulista”. Ele revidou: “Como assim? 
Não, eu quero 10!”. Aloysio Nunes, se-
cretário da Casa Civil, e eu começamos 
a olhar as regiões e a procurar os par-
ceiros, em lugares onde houvesse re-
cursos humanos, para garantir a for-
mação de equipes. Tínhamos três uni-
dades em São Paulo e ampliamos para 
cinco. Temos dois institutos na cidade 
de São Paulo, o Instituto de Medicina 
Física e Reabilitação do HC e o Instituto 
de Reabilitação no Morumbi. Todas as 
unidades foram concebidas com a mes-
ma lógica e filosofia, equipes multidis-
ciplinares e apoio tecnológico de ponta. 

Nesse projeto, além das cinco unidades 
da Rede Lucy Montoro gerenciadas pelo 
HC da USP na cidade de São Paulo, cria-
ram-se as outras, em Campinas, Ribeirão 
Preto, São José do Rio Preto, São José 
dos Campos, Mogi Mirim, Fernandópo-
lis, Presidente Prudente, Pariquera-Açu, 
Botucatu, Sorocaba e Santos. Todas têm 
as mesmas características do ponto de 
vista arquitetônico, ambientação, recur-
sos humanos e tecnologias. 

Aos 6 anos, a senhora estrelou um pro-
grama em rede de televisão chamado 
Um lírio na TV. Como foi?
Em um feriadão perto de Finados, em 
1957, minha tia professora, sempre en-
tusiasmada, convidou os sobrinhos: “Va-
mos a um canal de televisão para vocês 
verem como é”. Eu ia fazer 6 anos. Ela 
achou que chegaria lá, alguém abriria a 
porta e entraríamos. Chegamos às Or-
ganizações Victor Costa [comprada nos 
anos 1960 por Roberto Marinho, que a 
transformou na Rede Globo] e o porteiro 
perguntou: “A senhora veio para o con-
curso?”. Estavam selecionando crian-
ças para novelas infantis e minha tia, 
para entrar, disse que sim. O teste era 
simples: ler e interpretar um texto, com 
especialistas avaliando. Depois viajamos 
para Cruzeiro, cidade do interior pau-
lista, porque era aniversário de minha 
vó. Era muito raro ter televisão em 1957. 
Quando voltamos para casa os vizinhos 
falaram que tinham visto meu nome na 
televisão. Meu pai ficou uma fera, pois 
ele nem sabia que tínhamos ido ao es-
túdio. O produtor Libero Miguel [1932-
1989] e a esposa Enia Petri foram em 
casa falar com meu pai, que estava irre-
dutível: “Imagina, filha minha artista!”. 
Foi meu avô quem o convenceu: “É um 
bom exercício para a menina, deixa ela 
ir”. Enquanto corriam os preparativos 
para a novela, o canal de TV produziu 
um programa chamado Um lírio na TV. 

Como era o programa?
Era o final de uma grande epidemia da 
pólio e estavam surgindo as organizações 
de pessoas com deficiência e os centros 
de reabilitação. Coincidiu com a funda-
ção do Instituto de Reabilitação no HC e 
a criação da AACD [Associação de Assis-
tência à Criança Deficiente]. Já existiam 
algumas associações para crianças com 
deficiência intelectual. No programa, que 
incentivava a doação para a reabilitação 

Na escola, 
aprendemos  
o valor da 
inclusão de 
forma natural. 
Se separamos  
os alunos, 
perdemos  
o cerne  
da inclusão 



PESQUISA FAPESP 304  |  33

se materializa na vida da família e das 
pessoas com uma facilidade impressio-
nante. Quando estamos juntos na escola, 
no parque, no cinema, no hospital e em 
outros espaços, aprendemos o valor da 
inclusão de forma natural. Quando sepa-
ramos pessoas e projetos, perdemos de 
vista o cerne da inclusão e é possível que 
alguns direitos também sejam perdidos. 

O preconceito contra as pessoas com 
deficiência está aumentando ou dimi-
nuindo?
O preconceito aumenta toda vez que 
você coloca uma pessoa em situação de 
vulnerabilidade lutando pelos direitos 
de inclusão plena. O preconceito tam-
bém é uma reação ao movimento de “eu 
quero participar”. Como se faz no Face-
book? Tira o indivíduo indesejado e fica 
conversando com os iguais. Não tenho 
Facebook, mas escuto os netos e reco-
mendo a eles ouvir o contraditório. Não 
podemos criar uma sociedade em que se 
olha apenas no espelho.

Como aceitar quem é diferente?
São dois movimentos. Um é o da socie-
dade, pela legislação, escolas e comuni-
cação. Melhorou muito, mas, claro, a mu-
dança não é igual em todos os lugares o 
tempo todo, porque a sociedade foi cons-
truída de forma sectária. A escola ajuda 
muito, porque as crianças são afáveis, 
amigáveis, elas acolhem. O outro movi-
mento é o do próprio indivíduo que deve 
estar empoderado para lutar por seus di-
reitos. A família não pode ser a primeira 
barreira. Em qualquer nível social, a mãe 
de um bebê com deficiência precisa ter 
acolhimento desde o primeiro momen-
to. Você sabe o que é pegar um álbum de 
família, virar as páginas e não encontrar 
a foto daquela criança com deficiência? 
Aquela história de o médico pôr a mão no 
ombro e dizer: “Mãe, daqui para frente...” 
é um diagnóstico ou uma sentença? Em 
nossa disciplina essa é uma preocupação 
permanente e estamos sempre preparan-
do melhor o aluno e as equipes de saúde. 
Meus alunos do primeiro ano vão para a 
enfermaria de reabilitação entrevistar os 
pacientes com limitações decorrentes de 
doenças ou acidentes e voltam entusias-
mados, com muitas ideias. Não estamos 
lidando apenas com os problemas dos 
outros, porque todos nós, em algum mo-
mento, como agora, na pandemia, pode-
mos ter alguma limitação. n

de pessoas com deficiência, eu usava os 
aparelhos das crianças que tiveram pó-
lio, mas era fake. Depois do programa, a 
apresentadora Hebe Camargo, já à época 
bastante conhecida, entrou no camarim 
e me viu tirando o aparelho: “Mas você 
não precisa disso para andar?”. Eu falei 
que não e ela chorou, ficou toda emocio-
nada. Como eu tinha 6 anos, andar com 
aquele aparelho era uma coisa divertida, 
eu não entendia por que assustava tanto 
as pessoas. Trabalhei vários anos na te-
levisão, participei, como estrela mirim, 
de alguns programas – Almoço com as 
estrelas – e fiz novelas e programas em 
outras emissoras, como o Sino de ouro na 
TV Cultura, numa série chamada Ouro 
para o bem do Brasil. 

Por que não seguiu a carreira de atriz? 
O diretor Sérgio Cardoso [1925-1972] 
me chamou para fazer teatro, quando eu 
tinha 16 anos. A peça seria Jornada co-
mum. Olhei para o texto, mas aquilo não 
cabia mais no meu coração. Eu queria 
fazer medicina. Durante um ano estudei 
muito, muito mesmo. Aos 17 anos iniciei 
a faculdade de medicina na PUC [Ponti-
fícia Universidade Católica, campus de 
Sorocaba] e gostei muito, o curso valori-
zava o humanismo na assistência. É uma 
escola onde a ciência é a favor do pa-
ciente, não apenas a favor da saúde. Fiz 
teatro na faculdade, era mais divertido. 

A senhora participou da elaboração da 
portaria de 2002 do Ministério da Saú-
de, que instituiu a Política Nacional de 
Saúde da Pessoa Portadora de Deficiên-
cia. Como foi esse processo?
No início da década de 1990, havia uma 
luta grande para definir a Política Nacio-
nal de Saúde da Pessoa com Deficiência. 
Como eu dirigia o centro de reabilitação 
do HC, a partir de 1995 participei das 
reuniões de elaboração da tabela de pro-
cedimentos do SUS [Sistema Único de 
Saúde]. Até essa época, só se conseguia 
cadeira de rodas por doação. O Minis-
tério da Saúde criou um grupo de traba-
lho em 1996 e aprovou a primeira lista 
de procedimentos de órtese e prótese e 
meios auxiliares de locomoção em 1999. 
Íamos ao ministério a Arlete Salime-
ni, como assistente social, a Vera Lúcia 
Rodrigues Alves, como psicóloga, e eu, 
como médica, todas voluntariamente, 
para discutir os modelos de atendimen-
to com os técnicos da área. Com o então 

ministro Serra consolidou-se a Política 
Nacional de Saúde da Pessoa Portadora 
de Deficiência. Quando o documento 
chegou ao Conselho Nacional de Saúde, 
pensávamos que seria difícil, mas estava 
lá a [pediatra] Zilda Arns [1934-2010], 
que nos apoiou integralmente. A Política 
Nacional foi assinada em 2002, depois 
de quatro anos de tramitação.

Segundo o Censo de 2010, 25% da popu-
lação brasileira, o que daria hoje cerca 
de 52 milhões de pessoas, tem algum ti-
po de deficiência. Como avalia o amparo 
e o tratamento que recebem? 
Estamos no meio do caminho. O Brasil 
oferece um suporte ajustado, não vou 
dizer 100% adequado, nas questões edu-
cacionais. Tanto o município quanto o 
estado de São Paulo são bons exemplos 
de como a educação pode ser realmente 
inclusiva. Os professores, em geral, es-
tão preparados para receber alunos com 
deficiência. A saúde está cada vez mais 
acolhedora para essas pessoas, enten-
dendo a dimensão dos direitos de todos. 
Tivemos um grande ganho com o acesso 
à cultura, que é sempre uma experiência 
emocionante. Na Inglaterra a inclusão 

Não lidamos 
apenas com 
problemas dos 
outros, porque 
todos nós, em 
algum momento, 
podemos  
ter alguma 
limitação
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Sucessivos cortes no orçamento  

fragilizam a capacidade de  

financiamento à pesquisa no Brasil
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S
ancionado em abril com quase cinco 
meses de atraso, o orçamento federal 
promoveu cortes significativos em 
órgãos que financiam a pesquisa no 
país. Dos R$ 10,8 bilhões reservados 
para o Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI), pouco 
mais de R$ 5,1 bilhões foram blo-
queados e serão usados para reduzir 

o déficit nas contas públicas. Uma outra parte, de 
R$ 1,2 bilhão, aparece como crédito suplementar, 
ainda sujeito à aprovação do Congresso para ser 
executado – caso a arrecadação de impostos au-
mente. Excluídos esses valores e despesas obriga-
tórias, como salários, o MCTI contará com apenas 
R$ 1,8 bilhão, o equivalente a 16% do orçamento 
de 2013 (ver gráfico na página 37). 

O aperto orçamentário no MCTI deve agravar 
a situação do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq), a mais 
antiga e tradicional agência de fomento a projetos 
de pesquisa do governo federal (ver reportagem 
na página 43). Seu orçamento este ano será de R$ 
1,15 bilhão, 12% menor que em 2020 – o montan-
te aprovado em abril previa um corte adicional 
de R$ 696 milhões. No entanto, o Ministério da 

Economia publicou em maio uma portaria libe-
rando 88% desse valor como crédito suplementar.

Para enfrentar a escassez de recursos, a agência 
decidiu preservar o pagamento das bolsas conce-
didas em anos anteriores, sacrificando o custeio de 
projetos de pesquisa, sua vocação original. “Esta-
mos lutando para recompor essa perda e optamos 
por preservar as bolsas para projetos de pesquisa, 
como vinha ocorrendo em anos anteriores. Os re-
cursos para investir em projetos ficaram tão res-
tritos em 2021, na casa dos R$ 23 milhões, que não 
é possível distribuí-los de uma forma justa e efi-
ciente”, explica Evaldo Vilela, presidente do CNPq.

As chamadas universais, por meio das quais 
o órgão investe em projetos de todas as áreas do 
conhecimento e em instituições de todo o país, 
já haviam sido suspensas no ano passado e assim 
continuarão em 2021. Em 2020, contudo, a agência 
lançou um edital para a seleção de projetos sobre 
a Covid-19, que atraiu milhares de propostas (ver 
Pesquisa FAPESP nº 293). Noventa foram contem-
pladas. Segundo nota do CNPq, todas receberam 
recursos e estão em andamento. O químico Hernan 
Chaimovich, professor aposentado da Universida-
de de São Paulo (USP), que presidiu o CNPq entre 
2015 e 2016, resume a situação: “O CNPq virou uma ST
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miniatura da Capes, gastando o pouco dinheiro 
que tem apenas com bolsas”, ele diz, referindo-
-se à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), agência do Ministério 
da Educação (MEC) que avalia os programas de 
pós-graduação no país e tradicionalmente investe 
em bolsas, sobretudo de mestrado e doutorado.

O
s cortes foram recebidos com indig-
nação pela comunidade científica, 
que esperava a liberação, ainda em 
2021, dos recursos do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT). Principal 
ferramenta de financiamento à pes-
quisa e à inovação do governo fede-
ral, ele é abastecido com receitas de 

segmentos da economia – como petróleo, energia, 
saúde, biotecnologia –, recolhidas para os Fundos 
Setoriais de Ciência e Tecnologia. Em abril, ao 
sancionar o orçamento de 2021, o governo mante-
ve o bloqueio de parte expressiva dos valores do 
FNDCT, ignorando a lei aprovada pelo Congresso 
em 2020 que proibia novos contingenciamentos.

O governo chegou a impor um veto à lei, de for-
ma a preservar a possibilidade de bloqueios, mas 
os parlamentares o derrubaram no início de 2021 
(ver reportagem “Futuro incerto” na edição on-line 
de Pesquisa FAPESP). Para contornar a restrição 
imposta pelo Congresso, o governo fez uma mano-
bra para adiar os efeitos da lei para 2022: atrasou a 
promulgação da derrubada do veto, sancionando 
primeiro o orçamento. Assim, dos quase R$ 5,6 
bilhões que compõem o FNDCT em 2021, ape-

nas R$ 534 milhões foram dis-
ponibilizados. O restante, pou-
co mais de R$ 5 bilhões – mais 
de 90% da dotação do Fundo –, 
segue contingenciado. Existe a 
promessa da área econômica de 
liberar esses recursos, mas isso 
depende da aprovação de uma 
nova lei, o que pode comprome-
ter o empenho dos investimen-
tos neste ano. “Nosso esforço 
nesse momento é negociar a li-
beração dos recursos do Fundo”, 
afirma Vilela. A Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), que 
gerencia os recursos do FNDCT 
e recebe um percentual do Fun-
do para cumprir essa tarefa, pra-
ticamente não dispõe de recur-
sos para investir em subvenção 
econômica, um dos principais 
instrumentos de apoio à ino-
vação em empresas no Brasil.

Já a situação da Capes melhorou em relação 
aos valores aprovados em abril. Com a portaria 
do Ministério da Economia, parte de seu orça-
mento foi restaurada com pouco mais de R$ 1 
bilhão em crédito suplementar. Com a medida, 
o órgão contará em 2021 com quase R$ 3 bilhões. 
O orçamento da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Minis-
tério da Agricultura, também foi parcialmente 
recomposto. Ainda assim, os valores disponíveis 
em 2021 serão 36% menores do que os de 2020.

MAIS DE 90%   
DA DOTAÇÃO DO  
FNDCT EM 2021  
ESTÁ BLOQUEADO,  
À DISPOSIÇÃO  
DO GOVERNO PARA  
PAGAMENTO  
DA DÍVIDA PÚBLICA

Capes

CNPq

Fiocruz

Embrapa

BLOQUEIOS CONTÍNUOS DO FNDCT
Valor em R$ bilhões

2019 2020 2021

Valor contingenciado

Valor real disponível

Orçamento 
total 

aprovado

FONTE SBPC E LOA 2021

4,238

3,387

0,851

4,892

5,583

4,281 5,048

0,609 0,534

Variação nos recursos de algumas  
agências e instituições federais de pesquisa,  
em R$ bilhões

2020

2021

2,843

2,969

2020

2021

1,309

1,151

2020

2021

4,061

5,056

2020

2021

2,061

1,308
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EVOLUÇÃO DOS RECURSOS PARA O MCTI
Orçamento* dos últimos anos, em R$ bilhões,  
atualizado pela inflação (IPCA)

*DESPESAS CORRENTES, INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRASFONTES SBPC, LOA 2021 E SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Os cortes promovidos em abril colocam em um 
novo patamar a crise de financiamento do siste-
ma nacional de ciência, tecnologia e inovação 
(CT&I), a qual vem se agravando desde 2015. Em 
algumas universidades, a falta de recursos deverá 
comprometer o custeio das atividades de rotina, 
de bolsas e projetos de pesquisa. Na Universidade 
Federal do ABC (UFABC), o contingente de bol-
sas Capes, concedidas em cotas aos programas 
de pós-graduação, há quatro anos está estagnado. 
A instituição contava com 283 dessas bolsas em 
2017. Esse número caiu para 265 em 2019, mas 
voltou a subir para 295 em 2020. “Nesse ínterim, 
criamos sete novos cursos de pós-graduação”, diz 
Charles Morphy, pró-reitor de Pós-graduação da 
universidade. “As bolsas de que dispomos hoje 
não dão conta da demanda da instituição.”

E
sse quadro piorou em março de 2020 
com a publicação de uma portaria da 
Capes alterando os critérios de distri-
buição de bolsas para os programas de 
pós-graduação. “Com a decisão”, ele 
esclarece, “as bolsas concedidas como 
cotas às Pró-reitorias de Pós-graduação 
das universidades serão recolhidas à 
medida que os estudantes concluírem 

seus cursos e, pelo que sabemos, não serão re-
distribuídas”. A UFABC tem feito uma série de 
remanejamentos para aumentar a oferta de bolsas 
internas – pagas com recursos da instituição – a es-
tudantes de iniciação científica, mestrado e douto-
rado. Em 2017, a universidade concedeu 120 bolsas 
desse tipo; em 2020, foram 174. Morphy explica, 
porém, que também a viabilidade desses auxílios 
está ameaçada, pois a redução do orçamento do 

MEC em 18% em relação a 2020 vai comprometer 
as despesas de custeio das universidades federais.

O número de bolsas de pós-graduação tam-
bém diminuiu na Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), saindo de um patamar de 3.109 para 
2.891 entre 2019 e 2021. A situação é mais crítica 
nas bolsas de pós-doutorado, que permite a in-
corporação temporária de cientistas promissores 
a grupos de pesquisa em atividade. Eram 580, em 
2018; em 2021 são 123. “Esses profissionais são 
essenciais para o trabalho de pesquisa no Brasil. 
Eles coordenam tarefas no laboratório, escrevem 
artigos, coorientam alunos de graduação e pós-
-graduação”, diz José Antonio Poli de Figueiredo, 
pró-reitor de Pesquisa da UFRGS.

Os investimentos em bolsas de universidades 
estaduais paulistas estão sendo igualmente afe-
tados. A USP informou que ainda não conseguiu 
estimar os impactos dos últimos cortes, mas que 
já espera uma redução dos recursos para seus la-
boratórios e pesquisadores este ano, além de uma 
diminuição do número de estudantes ingressando 
na pós-graduação, dada a diminuição do número 
de bolsas. “Esses cortes criam instabilidade no 
sistema e na confiança dos jovens pesquisadores, 
desestimulando-os a seguir a carreira acadêmi-
ca”, diz Sylvio Canuto, pró-reitor de Pesquisa da 
USP. O mesmo se aplica à Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). “Ainda não é possível 
ter um cenário completo do impacto dos cortes 
recentes nos programas de pós-graduação da 
Unicamp”, esclarece Rachel Meneguello, pró-
-reitora de Pós-graduação da instituição. “Nos 
últimos anos, registramos uma perda média de 
15% no número total de bolsas de mestrado e 
doutorado da Capes e do CNPq.”IN

FO
G

R
Á

FI
C

O
S 

A
LE

X
A

N
D

R
E 

A
FF

O
N

SO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

8,620

10,539

8,480

11,545 11,626
10,675

9,406

5,559

6,504

5,498 5,201

3,705

1,875

Com a fusão do Ministério 
das Comunicações,  
o orçamento da pasta foi 
incorporado ao MCTIC

Em 2020, o governo recriou  
o Ministério das Comunicações, 
desmembrando-o do MCTI
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Um dado alentador é que o sistema de CT&I 
do país tem demonstrado resiliência ante a perda 
de financiamento. Na avaliação de Evaldo Vilela, 
do CNPq, isso se deve aos investimentos realiza-
dos nos últimos 20 anos na formação de novos 
cientistas e no aprimoramento da infraestrutura 
de pesquisa no país. “Temos um sistema maduro, 
com pesquisadores de alto nível, que continuam 
trabalhando em seus laboratórios em universi-
dades públicas e conseguem compensar a escas-
sez temporária de recursos recorrendo, quando 
possível, a fontes internacionais ou privadas”, 
explica. “Vários deles estão integrados a redes 
de pesquisa internacionais e acabam recorren-
do a elas quando um equipamento quebra ou um 
experimento precisa ser feito.”

A despeito dos cortes dos últimos anos, os pes-
quisadores brasileiros também têm conseguido 
manter um ritmo de produção científica relativa-
mente alta. Segundo dados do SCImago Journal & 
Country Rank, os cientistas do Brasil publicaram 

A SITUAÇÃO DAS  
FUNDAÇÕES ESTADUAIS
Orçamento das FAP, em R$ milhões

Acre**

Alagoas

Amazonas

Amapá

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Minas Gerais

Mato G. do Sul

Mato Grosso

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio G. do Norte

Rio G. do Sul

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

Estado* 2018 2019 2020

1,1

11,3

125,3

1,3

127,8

109,6

366,3

64,9

50,9

45,2

297,3

41,4

34,3

38,7

42,3

30,9

59,7

5,2

517,1

6,5

28,1

4,2

122,7

1.453,2

4,1

18,3

56,1

95,5

1,8

77,1

86,2

300,4

91,9

148,6

43,9

285,5

26,9

30,0

34,2

21,3

51,6

90,7

11,9

481,5

9,4

26,1

5,9

92,7

1.541,6

4,3

17,0

0,9

9,9

123,7

1,8

135,6

106,1

449,8

88,1

28,2

50,5

334,0

37,7

30,4

42,0

38,3

32,6

70,4

6,5

497,9

8,4

34,3

3,9

42,2

1.642,0

3,9

17,9

FONTE CONFAP * RORAIMA NÃO POSSUI FAP    ** DADOS INDISPONÍVEIS PARA 2018     

80,4 mil artigos científicos em 2019, ante 78 mil 
no ano anterior, o que coloca o país na 15ª posição 
entre os países com maior produção científica. 
Também cresceu o número de brasileiros entre 
os pesquisadores mais citados do mundo em 
2020 (ver Pesquisa FAPESP nº 299). 

D
ados do último Censo realizado 
pelo CNPq apontam para um cres-
cimento e consolidação dos grupos 
de pesquisa do país, cujo número 
aumentou 149% entre 2002 e 2016. 
No mesmo período, o número de 
doutores nesses grupos aumentou 
278% e o de pesquisadores 251%. 
“Programas como o Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais [Reuni], 
com todos os seus problemas, ampliaram o aces-
so de milhares de pessoas ao ensino superior 
e à pós-graduação”, pontua o cientista social 
Abílio Baeta Neves, da Cátedra Paschoal Senise 
da Pró-reitoria de Pós-graduação da USP e ex-
-presidente da Capes. “Muitos foram para o ex-
terior, voltaram e se tornaram pesquisadores em 
universidades federais espalhadas pelo Brasil.” 

Se por um lado fica claro que o país ainda 
colhe o investimento feito nas últimas duas 
décadas – em uma demonstração de que o fi-
nanciamento em CT&I é de longo prazo e re-
quer estabilidade –, por outro, saber os limites 
da capacidade de produção dos pesquisadores 
brasileiros ainda é uma questão em aberto. Para 
Baeta Neves, a estratégia de preservar bolsas e 
sacrificar projetos de pesquisa não se susten-
ta por muito tempo. “Mesmo com os cortes, o 
contingente de bolsas oferecidas pelas agências 
federais seguirá expressivo. Mas, sem novos pro-
jetos, os bolsistas não terão em que trabalhar.”

A redução de investimentos federais também 
deverá aumentar a demanda sobre os recursos 
das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 
(FAP). Isso já é perceptível no caso das bolsas de 
pós-graduação. Na UFRGS, enquanto o número 
de bolsas Capes e CNPq diminuiu nos últimos 
três anos, o de auxílios oferecidos pela Fapergs, 
agência estadual gaúcha, mais que dobrou. O 
mesmo aconteceu na UFABC. Em meio à dimi-
nuição dos auxílios federais, o contingente de 
bolsas FAPESP concedidas a estudantes de pós-
-graduação da instituição saltou de 38 para 74 en-
tre 2017 e 2019. “As FAP estão ajudando a segurar 
as pontas, apesar da diminuição de pouco mais 
de 8% na soma dos orçamentos das fundações 
este ano”, afirma Odir Dellagostin, presidente do 
Conselho Nacional das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa (Confap). Segundo ele, dos R$ 
2,5 bilhões executados pelas FAP em 2020, R$ 1,4 
bilhão foi para o fomento à pesquisa. “São as FAP 
que estão dando suporte a projetos conduzidos 
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hoje no país.” Ele alerta, porém, que as agências 
estaduais também foram afetadas pelos cortes em 
âmbito nacional. “Muitos programas mantidos 
com recursos federais e complementados com 
contrapartidas estaduais deixaram de existir em 
algumas unidades da federação.”

Se o Brasil nas últimas décadas logrou cons-
truir uma robusta infraestrutura de pesquisa, 
com laboratórios relativamente bem equipados, 
o financiamento insuficiente dos últimos anos 
tem corroído a capacidade do país de moder-
nizá-la. Os aportes do Fundo de Infraestrutura 
(CT-Infra) – um dos Fundos Setoriais de Ciência 
e Tecnologia criados para viabilizar a moderni-
zação e ampliação da infraestrutura de pesquisa 

no Brasil – saíram de um pa-
tamar de R$ 213 milhões em 
2016 para apenas R$ 155 mi-
lhões em 2018. Esses valores 
voltaram a subir em 2019 para 
pouco mais de R$ 188 milhões, 
mas despencaram para R$ 27 
milhões em 2020. O caso da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) ajuda a dar 
uma dimensão dos impactos. 
“Em 2013, recebemos R$ 12,8 
milhões do CT-Infra para apri-
moramento da nossa infraes-
trutura de pesquisa. Em 2018, 
o repasse foi de apenas R$ 4,3 
milhões”, destaca Denise Frei-
re, pró-reitora de Pós-gradua-
ção e Pesquisa da universida-
de. Luiz Martins de Melo, do 

Instituto de Economia da UFRJ, ressalta que o 
acesso a equipamentos com alto grau de sofisti-
cação é essencial para manter a ciência brasileira 
competitiva. “A ciência internacional vive uma 
transição tecnológica e depende de uma nova 
geração de equipamentos de pesquisa com gran-
de capacidade de processar dados e se interligar 
a sistemas de inteligência artificial”, comenta.

O 
prejuízo é mensurável na pesquisa 
de petróleo. Um estudo do Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) entrevistou coordenadores 
de 280 laboratórios financiados com 
recursos da cláusula de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) dos con-
tratos de concessão da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP). Essa cláusula tem como 
objetivo estimular a pesquisa e a adoção de novas 
tecnologias para o setor. Para isso, determina 
que os concessionários – empresas do setor pe-
trolífero – devem investir em P&D no Brasil 1% 
da receita bruta obtida em campos com grande 
volume de produção. “Com base nas respostas, 
verificamos que a data do último investimento 
em infraestrutura supera os cinco anos, suge-
rindo uma obsolescência dos laboratórios nessa 
área”, afirma a economista Fernanda de Negri, 
coordenadora do Centro de Pesquisa em Ciência, 
Tecnologia e Sociedade do Ipea, uma das autoras 
do levantamento. “É provável que o mesmo esteja 
acontecendo em outros setores.”

Para contornar a escassez de verbas para pro-
jetos de pesquisa, muitas universidades têm esti-

ANDANDO DE LADO
Recursos da Finep (em R$ milhões) para estimular a inovação em empresas  
estão estagnados há anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020

n Orçamento aprovado             n Orçamento utilizado

FONTE FINEP

146,4

240,9

58,6

137,8

72,2
85,3

122,1

58,6
81,8 72,2

85,3

122,1

DOS R$ 2,5 BILHÕES 
EXECUTADOS  
PELAS FAP EM 2020,

 R$ 1,4 BILHÃO 
FOI PARA O FOMENTO 
À PESQUISA



40  |  JUNHO DE 2021

mulado a busca por finan-
ciamento internacional e 
parcerias com empresas. 
No entanto, é pouco pro-
vável que a redução de re-
cursos públicos para CT&I 
seja compensada a con-
tento com tais fontes. “As 
companhias que procuram 
as universidades para tra-
balhos em colaboração in-
vestem em P&D e depen-
dem, ou dependeram no 
passado, de um conjunto 
de programas públicos de 
apoio à pesquisa voltado 
à inovação”, diz Melo. “O 
problema é que não temos 
muitas empresas com es-
truturas robustas de P&D 
e os programas de apoio 
de que dispomos para 
apoiá-las estão enfraqueci-
dos pelos cortes recentes.”

Um dos mecanismos mais afetados foi o pro-
grama de concessão de subvenção econômica, 
administrado pela Finep. O programa busca pro-
mover a inovação e a competitividade das empre-
sas brasileiras por meio da aplicação de recursos 
públicos não reembolsáveis diretamente em ati-
vidades empresariais de P&D. Isso permite que o 
Estado compartilhe com elas os custos e riscos do 
processo de inovação. “Trata-se de um dos instru-
mentos mais avançados de promoção da inovação 
no Brasil, por meio do qual se investe diretamente 
nas empresas, que podem contratar universidades 
e institutos públicos de pesquisa para alcançar os 
objetivos pretendidos”, esclarece o economista e 
cientista político Luis Fernandes, do Instituto de 
Relações Internacionais da PUC-RJ e presidente 
da Finep entre 2007 e 2011. “Essa prática faz parte 
da experiência da maioria dos países que tomaram 
a dianteira do processo de inovação no mundo.”

D
ados dos últimos cinco anos, no en-
tanto, apontam para um cenário de 
estagnação em patamares muito bai-
xos dos recursos oferecidos por esse 
programa a empresas no Brasil (ver 
tabela na página 39). “Isso se deve 
principalmente ao contingenciamento 
dos valores do FNDCT, que alimenta o 
programa da Finep”, explica Fernan-

des. “As grandes empresas que hoje investem em 
P&D no Brasil diminuíram seus aportes na área, 
dado o cenário de incerteza política e econômica 
do país, enquanto as pequenas e médias agonizam 
sem demanda e capacidade de investimento”, 
comenta Melo. Dados da Pesquisa de Inovação 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(Pintec-IBGE) indicam que o percentual de em-
presas que empreenderam algum tipo de inovação 
em produtos ou processos no país caiu de 36%, 
em 2014, para 33,6%, em 2017. “Ao mesmo tempo, 
o índice de empresas beneficiadas com algum 
incentivo do governo recuou de 39,9% para 26,2% 
no mesmo período”, destaca Gianna Sagazio, di-
retora de Inovação da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e coordenadora da Mobilização 
Empresarial pela Inovação (MEI). “De modo que 
o Brasil hoje ocupa o 62º lugar em uma lista de 131 
países do Índice Global de Inovação.”

Para o químico Gustavo Simões, presidente da 
Nanox, startup de nanotecnologia de São Carlos, 
interior de São Paulo, não é razoável supor que as 
empresas, sobretudo as pequenas e médias, irão 
assumir sozinhas os riscos tecnológicos. “Em 
qualquer lugar do mundo, esse risco é compar-
tilhado com o Estado”, ele afirma. Para De Ne-
gri, da mesma forma, é ingênuo esperar que as 
empresas ou o capital de risco irão investir nos 
estágios iniciais e mais arriscados de uma nova 
tecnologia, já que esse processo envolve altos 
riscos e retornos incertos.

O debate sobre financiamento público em CT&I 
no Brasil em geral se circunscreve às dificuldades 
econômicas do Estado, mas, na avaliação de alguns 
especialistas, também deveria envolver a formu-
lação de uma política mais ampla de CT&I, com 
prioridades de pesquisa em áreas específicas. “O 
Brasil sempre investiu muito pouco em projetos 
estratégicos que mobilizassem a ciência nacional. 
Mesmo quando os recursos eram abundantes, 
os esforços de financiamento se davam de forma 
fragmentada”, comenta De Negri. Exemplo disso, 
ela explica, é a média do valor de financiamento 
de projetos apoiados pelo FNDCT nos anos 2000, 
que variava entre R$ 100 mil e R$ 300 mil, “muito 
aquém do necessário para empreendimentos na 
fronteira do conhecimento”.

Para Baeta Neves, da Cátedra Paschoal Senise da 
USP, é importante reorganizar o sistema de fomen-
to federal à pesquisa, reafirmando a identidade e o 
propósito das instituições que o compõem. Ele de-
fende, por exemplo, uma reestruturação conceitual 
do orçamento do CNPq, que deveria se concentrar 
apenas no financiamento de projetos de pesquisa, 
no âmbito do qual os pesquisadores poderiam des-
tinar parte dos valores para a formação de recursos 
humanos. “Já a Capes deveria aprofundar sua rela-
ção institucional com as universidades e institutos 
públicos de ensino e pesquisa, atuando na defini-
ção de políticas estratégicas de desenvolvimento 
da pós-graduação e em mecanismos de avaliação 
de seus resultados”, comenta. “Não se trata mais 
de construir ou expandir o sistema nacional de 
pós-graduação, mas de aprimorá-lo, financiá-lo 
corretamente para alcançarmos a excelência.” n

O PERCENTUAL DE  
EMPRESAS QUE  
INOVARAM EM PRODUTOS  
OU PROCESSOS  
CAIU DE 36% PARA 

33,6% 
ENTRE 2014 E 2017 
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O
s Estados Unidos vivem um 
processo de revalorização 
da ciência, da tecnologia 
e da inovação (CT&I). Se 
os quatro anos de governo 
de Donald Trump foram 
marcados por nomeações 
controversas para gabine-
tes de aconselhamento em 

assuntos científicos, redução do papel 
de pesquisadores na formulação de po-
líticas públicas e interrupção de proje-
tos de pesquisa estratégicos, a adminis-
tração do presidente Joe Biden planeja 
retomar a tradição norte-americana de 
investimentos públicos em pesquisa 
e desenvolvimento (P&D), com apoio 
a empresas inovadoras e tecnologias 
específicas.

Uma das primeiras medidas de Biden 
nesse sentido foi a nomeação do geneti-
cista Eric Lander como cientista-chefe 
e diretor do Escritório de Políticas de 
Ciência e Tecnologia (OSTP), comitê 

consultivo que assessora o presidente 
em assuntos de CT&I. Lander é figu-
ra influente na comunidade científica 
norte-americana. Professor no Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts (MIT), 
teve papel destacado no programa de 
sequenciamento do genoma humano, 
concluído em 2003. Ele já havia copre-
sidido o Conselho de Ciência e Tecno-
logia (PCAST), outro painel consultivo 
de assessoramento da presidência, de 
2009 a 2017.

O anúncio de sua nomeação se deu 
em 15 de janeiro, pouco antes de Biden 
assumir oficialmente a Casa Branca, 
e demarcou uma diferença simbólica 
em relação ao seu antecessor – Trump 
demorou 19 meses para anunciar seu 
cientista-chefe e diretor do OSTP. Re-
centemente, Biden elevou o cargo ao ní-
vel de gabinete, uma espécie de ministro 
de Ciência e Tecnologia. “Isso significa 
que Lander deverá ter mais influência 
sobre as decisões de Biden em assuntos 

Estados Unidos planejam 
investir fortemente  
em CT&I para acelerar 
recuperação econômica  
e fazer frente à ameaça  
da China à sua  
liderança tecnológica
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42  |  JUNHO DE 2021

de CT&I, o que é bom”, disse a Pesquisa 
FAPESP Matthew Hourihan, diretor 
do Programa de Orçamento e Política 
em Pesquisa e Desenvolvimento da As-
sociação Americana para o Avanço da 
Ciência (AAAS).

Em abril, Biden apresentou sua pri-
meira proposta de orçamento para 2022. 
O documento sinaliza um aumento ex-
pressivo dos investimentos públicos em 
praticamente todas as agências fede-
rais de fomento à pesquisa, sobretudo 
aquelas ligadas ao combate à Covid-19 
e às mudanças climáticas. A peça prevê 
um crescimento de 22,5% no orçamento 
dos Centros para Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC), que, em 2022, deve 
contar com US$ 8,7 bilhões. Os Institutos 
Nacionais de Saúde (NIH) receberiam 
US$ 51 bilhões, 21,4% a mais que nes-
te ano. Por sua vez, a National Science 
Foundation (NSF), principal agência de 
fomento à ciência básica do país, teria 
um reajuste de 20%, alcançando US$ 
10,2 bilhões. Para mitigar as mudanças 
climáticas, Biden propôs um acréscimo 
de 10,2% nas verbas do Departamento de 
Energia, que, em 2022, contaria com US$ 
46,1 bilhões, e de 25,5% no orçamento 
da Administração Nacional Atmosféri-
ca e Oceânica (Noaa), que poderá ter à 
disposição US$ 6,9 bilhões. A proposta 
ainda será discutida no Congresso, que 
tem a palavra final sobre o orçamento 
e define quanto cada agência receberá.

Também foi enviado ao Congresso o 
chamado Endless Frontier Act, um dos 
programas de investimento mais ambi-
ciosos das últimas décadas na área de 
CT&I nos Estados Unidos. A iniciati-
va bipartidária propõe a criação de um 
departamento de tecnologia e inovação 
na NSF, com investimento de mais de 
US$ 100 bilhões nos próximos cinco 
anos em pesquisa básica e aplicada em 
várias áreas, como inteligência artifi-
cial, genômica, computação quântica, 
tecnologias de comunicação avançada 
e gerenciamento de dados. A iniciati-
va propõe ainda aportes em educação 
e treinamento de pessoal por meio do 
financiamento de programas de educa-
ção tecnológica avançada em faculdades 
comunitárias e da concessão de bolsas 
de graduação, pós-graduação e estágios 
de pós-doutorado. O objetivo é ampliar 
e diversificar a força de trabalho nas 
áreas de ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática (Stem) no país.

Há ainda o plano de destinar US$ 10 
bilhões para o Departamento de Comér-
cio investir em centros de tecnologia e 
inovação espalhados pelo país. A ideia 
é fomentar estratégias tecnológicas re-
gionais e, com isso, atrair investimentos 
públicos e privados. “Essa legislação 
permitirá que os Estados Unidos criem 
mais empregos bem remunerados”, dis-
se à agência de notícias Reuters o líder 
democrata no Senado, Chuck Schumer, 
um dos apoiadores da proposta ao lado 
do senador republicano Todd Young.

A 
medida não tem um fim 
apenas econômico, mas 
também geopolítico. Com 
os investimentos, o gover-
no norte-americano espera 
fazer frente à ameaça da 
China e de outras nações 
à sua liderança tecnológi-
ca, procurando garantir ao 

mesmo tempo a segurança nacional e a 
competitividade econômica. “A proposta 
é abrangente e vai impactar toda a nova 
geração de política de ciência e inovação 
do mundo”, escreveu o economista e 
engenheiro Carlos Américo Pacheco, 
diretor-presidente do Conselho Técnico-
-Administrativo (CTA) da FAPESP em 
texto publicado no jornal O Estado de 
S. Paulo. “Ela amplia o escopo de ação 
da NSF, reforça a coordenação entre 
as agências, sinaliza ações de redução 
das desigualdades de gênero e raça na 
ciência, muda a governança do sistema 
e reforça seu orçamento. Faz isso defi-
nindo tecnologias prioritárias para os 
investimentos e estendendo o leque de 
apoio da NSF para além da pesquisa, 
buscando endereçar o gap que existe 
entre a pesquisa e a comercialização.”

Na avaliação do economista Luiz 
Martins de Melo, do Instituto de Eco-
nomia da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), apesar da percepção 
dos Estados Unidos como epítome da 
criação de riqueza liderada pelo setor 
privado, é o Estado que, historicamente, 
assumiu os riscos do empreendedoris-
mo para estimular a inovação. “Desde 
o pós-guerra aquele país investe em 
uma estrutura governamental voltada 
à construção de pontes entre o traba-
lho acadêmico sem finalidade prática 
aparente e o desenvolvimento tecno-
lógico contínuo, sobretudo no interior 
das Forças Armadas.”

Um dos exemplos de maior sucesso 
dessa política é a Agência de Projetos 
de Pesquisa Avançada de Defesa (Darpa, 
atual Arpa). Criada em 1958 com o ob-
jetivo de dar àquele país superioridade 
tecnológica em relação à extinta União 
Soviética, a Darpa foi muito além do me-
ro financiamento de pesquisa básica. A 
agência ajudou a direcionar recursos 
para áreas específicas, criando oportuni-
dades e intermediando interações entre 
agentes públicos e privados envolvidos 
no processo de desenvolvimento tecno-
lógico. A agência financiou a formação 
de departamentos de ciência da compu-
tação, apoiou startups com pesquisas ini-
ciais, contribuiu para o desenvolvimento 
de semicondutores e supervisionou os 
primeiros estágios da internet, ajudando 
a estabelecer a indústria da informática 
nos anos 1960 e 1970.

Da mesma forma, o Programa de 
Pesquisa para a Inovação em Pequenas 
Empresas (SBIR) ajudou os negócios 
norte-americanos de base tecnológica. 
Criado em 1982, durante o governo de 
Ronald Reagan (1911-2004), a iniciativa 
estabeleceu um consórcio entre a Admi-
nistração Norte-americana de Pequenas 
Empresas (SBA) e diferentes agências 
governamentais, dentre as quais os de-
partamentos de Defesa e de Energia, e 
a Agência de Proteção Ambiental, que 
passaram a designar uma fração de seus 
recursos para o apoio de pequenas em-
presas inovadoras. O SBIR inspirou a 
criação do programa Pesquisa Inova-
tiva em Pequenas Empresas (Pipe) da 
FAPESP, em 1997 (ver suplemento Pipe 
FAPESP, de dezembro de 2017).

Ainda é cedo para dizer se e quando 
o Endless Frontier Act será aprovado 
no Congresso. Segundo Hourihan, “há 
desacordos em relação ao texto do pro-
jeto na Câmara e no Senado, e é difícil 
prever como eles vão resolver isso”. O 
diretor da AAAS lembra, porém, que 
mesmo nos anos de governo Trump o 
Congresso norte-americano não deixou 
reduzir o orçamento para CT&I. “Agora, 
ele parece mais focado em investir em 
P&D para garantir a competitividade 
dos Estados Unidos, em sintonia com 
Biden”, afirma. “Tudo indica que o go-
verno está se preparando para moldar 
um novo mercado a fim de impulsio-
nar a inovação em áreas estratégicas”, 
conclui Melo. n

Rodrigo de Oliveira Andrade
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F
undadas em 1951 com seis 
meses de diferença, duas ins-
tituições federais formaram 
o embrião do sistema de fo-
mento a atividades científicas 
e acadêmicas que o Brasil tem 
hoje. Primeiro foi o Conselho 
Nacional de Pesquisa (CNPq), 
hoje Conselho Nacional de De-

senvolvimento Científico e Tecnológico, 
criado por uma lei federal promulgada 
no dia 15 de janeiro graças a uma mobi-
lização liderada pelo almirante Álvaro 
Alberto da Mota e Silva (1889-1976), seu 
primeiro presidente. Engenheiro que fez 
carreira na Marinha, ele representava o 
Brasil na Comissão de Energia Atômica no 
Conselho de Segurança das Nações Uni-
das e se tornou interlocutor da nascente 
comunidade científica brasileira. Logo em 
seguida, em 11 de julho, o então Ministério 
da Educação e Cultura (MEC) lançava a 
Campanha Nacional de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

que mais tarde trocou o nome Campanha 
por Coordenação. À frente da iniciativa 
estava Anísio Teixeira (1900-1971), um 
dos principais intelectuais da educação 
brasileira (ver Pesquisa FAPESP nº 303).

Havia um pano de fundo comum para 
a criação da Capes e do CNPq. Logo após 
a Segunda Guerra Mundial, o valor da 
ciência e da tecnologia ganhou centrali-
dade em diversos países e, no Brasil, esse 
movimento impulsionou a organização da 
atividade de pesquisa, por meio de insti-
tuições como a Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC), lançada 
em 1948, e o Centro Brasileiro de Pesqui-
sas Físicas (CBPF), em 1949. “A inspira-
ção para a fundação do CNPq veio de um 
almirante que havia vivido a experiência 
da Segunda Guerra e compreendido que 
o conflito não foi resolvido por homens e 
espingardas, mas pelo avanço do conhe-
cimento científico traduzido em cripto-
grafia para enviar mensagens cifradas, em 
antibióticos para salvar as vidas de sol-

Criados há 70 anos,  
Capes e CNPq  
foram centrais para  
a consolidação da atividade 
de pesquisa no país

Fabrício Marques
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dados ou em propelentes para impulsio-
nar foguetes”, diz o físico Glaucius Oliva, 
professor sênior da Universidade de São 
Paulo (USP) e presidente do CNPq entre 
2011 e 2015. A matriz que levou à criação 
da Capes também se encaixava no espí-
rito daquele tempo. “A rápida recupera-
ção econômica da Europa no pós-guerra, 
impulsionada por um programa de apoio 
conhecido como Plano Marshall, teve um 
forte impacto em teorias da economia e da 
educação. A qualificação dos recursos hu-
manos ganhou papel central nas estraté-
gias de desenvolvimento”, explica o cien-
tista político Abílio Baeta Neves, que por 
11 anos foi presidente da Capes. “Anísio 
Teixeira soube mobilizar o país em uma 
campanha para melhorar a qualificação, 
principalmente dos docentes, aproveitan-
do os governos desenvolvimentistas de 
Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek.”

A estrutura das duas agências guarda 
hoje poucas semelhanças com o embrião 
de 70 anos atrás. A Capes, que em seu 
primeiro ano de atividade concedeu 54 
bolsas, parte delas para formação no ex-
terior, hoje mantém 160 mil bolsistas de 
mestrado, doutorado, pós-doutorado e 
professores de educação básica, e se tor-
nou responsável por um dos maiores sis-
temas do mundo de avaliação de cursos 
de pós-graduação – na última delas, di-
vulgada em 2017, 4.175 programas foram 
analisados (ver Pesquisa FAPESP nº 260). 
No ano passado, o Brasil formou cerca 
de 50 mil mestres e 25 mil doutores. Já 
o CNPq, hoje vinculado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), 
tornou-se a principal agência de fomen-
to à ciência do governo federal, finan-
ciando 80 mil bolsas em todas as áreas 
do conhecimento. Embora, nos últimos 
anos, tenha sido obrigada a abrir mão 
da atividade de financiamento de pro-

jetos de pesquisa por falta de recursos, 
foi responsável por iniciativas como a 
criação de mais de uma centena de Insti-
tutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 
(INCT), redes de cientistas atuando em 
áreas estratégicas ou em temas de fron-
teira, fruto de parceria com fundações 
estaduais de apoio à pesquisa. “Temos 
hoje grupos fortes e reconhecidos inter-
nacionalmente que se formaram graças a 
iniciativas do CNPq realizadas nas últi-
mas duas décadas”, afirma Evaldo Vilela, 
atual presidente do órgão. 

O bioquímico Jorge Guimarães, presi-
dente da Capes entre 2004 e 2015, chama 
a atenção para um papel cumprido pelas 
duas agências desde seus primórdios. “O 
Brasil demorou muito para investir no en-
sino superior e mais ainda para investir 
em pesquisa. Quando a Capes e o CNPq 
foram criados, o Brasil tinha apenas cinco 
universidades. As duas instituições foram 
cruciais para compensar esse atraso”, diz 
Guimarães, que atualmente é presidente 
da Empresa Brasileira de Pesquisa e Ino-
vação Industrial (Embrapii).

A
mbas as agências ampliaram 
sua influência nos anos 1960, 
quando o país, durante o go-
verno militar, fez a opção de 
criar um sistema nacional 
de pós-graduação e institu-
cionalizar a pesquisa dentro 
das universidades. Na virada 
para os anos 1970, foi criado 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT), des-
de então a principal fonte de recursos 
federais para financiamento à ciência, 
que investiu na ampliação da infraestru-
tura em universidades e na formação dos 
programas de pós-graduação. As bolsas 
da Capes e os projetos financiados pelo 

CNPq passaram a ser parte de um sistema 
de financiamento mais sofisticado, que 
dispunha de uma nova agência, a Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (Finep), de-
dicada a gerenciar os recursos do FNDCT, 
e era apoiado pelo então Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico (BNDE, 
depois BNDES). A FAPESP, criada em 
1962, começou a ter um papel importante 
na oferta de bolsas e de auxílios a pes-
quisa, inaugurando o engajamento das 
unidades da federação nessas atividades.

A transformação da Capes em agência 
avaliadora da pós-graduação ocorreu nos 
anos 1970, na gestão dos dirigentes Darcy 
Closs e Claudio de Moura Castro. Uma ca-
racterística da agência é a estabilidade na 
sua gestão. “Há uma cultura interna que 
valoriza o planejamento e estabelece obje-
tivos por meio de planos plurianuais. Além 
disso, a Capes teve vários presidentes com 
mandatos longos. Seis deles foram respon-
sáveis por 46 anos de gestão da agência”, 
afirma Jorge Guimarães, que, como Baeta 
Neves, ficou 11 anos no cargo – por pouco 
os dois não superaram os 13 anos de Aní-
sio Teixeira. É certo que a estabilidade foi 
quebrada de 2019 para cá, quando ela já 
teve três presidentes. O CNPq, que nasceu 
subordinado à Presidência da República, 
tinha sob seu guarda-chuva uma série de 
instituições científicas, como o Instituto 
de Matemática Pura e Aplicada (Impa) ou 
o Instituto Nacional de Pesquisas Ama-
zônicas (Inpa). No início dos anos 1980, 
comandado pelo engenheiro Lynaldo Ca-
valcanti, o CNPq mudou de nome, incor-
porando em sua missão o desenvolvimen-
to tecnológico, e transferiu sua sede para 
Brasília. Hoje é parte do MCTI.

Uma característica convergente das 
duas agências é a participação da co-
munidade científica em sua gestão. Na 
Capes, a avaliação de novos cursos de 
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AS AGÊNCIAS  
AMPLIARAM SUA 
INFLUÊNCIA NOS  
ANOS 1960, QUANDO  
O PAÍS CRIOU  
SEU SISTEMA  
DE PÓS-GRADUAÇÃO

pós-graduação e de projetos depende 
de comitês de 49 áreas do conhecimen-
to, compostos por pesquisadores. “Já o 
CNPq sempre foi conhecido como a casa 
dos cientistas”, diz Oliva. A atuação com-
plementar dos dois órgãos vez por outra 
traz à tona a ideia de fundi-los. Em 1990, 
a Capes chegou a ser extinta no governo 
Collor, mas acabou recriada por pressão 
do Congresso e da comunidade científica 
meses mais tarde e teve a antropóloga 
Eunice Durham, presidente entre 1990 
e 1991, como figura-chave na rearticula-
ção da agência. Em 2019, o Ministério da 
Economia divulgou planos para a fusão, 
mas a ideia não prosperou. 

De acordo com Oliva, o CNPq reagiu 
a outras tentativas de reduzir suas prer-
rogativas. “No início dos anos 2000, foi 
proposta a criação de uma agência fede-
ral de fomento à pesquisa em saúde, nos 
moldes dos Institutos Nacionais de Saúde 
dos Estados Unidos, mas o CNPq conse-
guiu manter seu status de articulador da 
ciência no governo federal. Os ministérios 
que precisam investir em pesquisa lançam 
editais por meio do CNPq. Como é o único 
órgão que pode ofertar bolsas, ele é usado 
pelas outras instâncias quando precisam 
do assessoramento de pesquisadores. O 
CNPq tem instrumentos para remunerar 
essas atividades”, afirma.

Na primeira década do século XXI, o 
sistema federal de financiamento à pes-
quisa ganhou novas fontes de recursos. 
O FNDCT passou a ser abastecido pelos 
Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia, 
cuja meta era destinar um percentual da 
arrecadação de determinados segmentos 
da economia, como petróleo, agronegócio 
e informática, para reinvestir em pesquisa 
nos próprios setores. Em paralelo, o mo-
delo de apoio dos estados às atividades 
científicas inaugurado pela FAPESP nos 

1. Anísio Teixeira (à esq.), 
então presidente da Capes, 
visita o CNPq em 1955
2. Da esquerda para a direita, 
o então vice-presidente do 
CNPq, Armando Dubois 
Ferreira, com os físicos Cesar 
Lattes e Giuseppe Occhialini, 
membros do grupo que 
descobriu a partícula méson pi
3. O físico Robert 
Oppenheimer (ao centro), 
responsável pelo projeto de 
desenvolvimento da bomba 
atômica nos Estados Unidos, 
em visita ao CNPq em 1953

anos 1960 disseminou-se por praticamente 
todas as unidades da federação. 

Para Hernan Chaimovich, professor 
aposentado da USP e presidente do CNPq 
entre 2015 e 2016, o Brasil dispunha, no 
início dos anos 2000, de um sistema de 
apoio à ciência, tecnologia e inovação com 
financiamento de múltiplas fontes e capaz 
de incentivar a pesquisa tanto em institui-
ções públicas como em empresas. “Tínha-
mos a perspectiva de, com a ampliação dos 
recursos, darmos um salto de qualidade na 
ciência brasileira”, afirma. Essa estrutura, 
porém, fragilizou-se. De um lado, desvir-
tuou-se a finalidade dos fundos setoriais e 
seus recursos começaram a ser usados não 
para projetos em segmentos da economia, 
mas para custear o sistema como um todo, 
a fim de compensar a redução de repasses 
do Tesouro. De outro, em sucessivos gover-
nos o FNDCT foi submetido a bloqueios 
orçamentários. “Houve apenas um ano, 
2010, em que o dinheiro do FNDCT pôde 
ser gasto integralmente”, lembra Glaucius 
Oliva, que até recentemente participava 
do conselho diretor do fundo.

A crise econômica dos últimos anos teve 
um forte impacto no investimento federal 
em ciência, gerando uma debilidade prin-
cipalmente no CNPq (ver reportagem na 
página 34). “A Capes ainda mantém um vo-
lume expressivo de bolsas, mas elas foram 
perdendo valor ao longo do tempo e hoje 
não são tão competitivas”, afirma Baeta 
Neves. Também a Finep, que gerencia os 
recursos do FNDCT e sobrevive graças a 
um percentual do fundo, teve de abando-
nar a estratégia de investir recursos não 
reembolsáveis em projetos de inovação 
de empresas. “O sistema está enfraque-
cido e, mesmo que os orçamentos voltem 
a um nível decente, vai demorar um bom 
tempo para recuperar sua capacidade de 
articulação”, afirma Chaimovich. n

3
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U
ma biblioteca digital 
brasileira que garante 
amplo acesso ao conhe-
cimento em diferentes 
disciplinas exibe indica-
dores vigorosos de de-
sempenho, mas, ao mes-
mo tempo, vive incerte-
zas sobre seu futuro. O 
Portal de Periódicos da 
Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes) permitiu, em 
duas décadas de existência, a consulta 
a cerca de 1,5 bilhão de artigos e outros 
documentos científicos – a cada mês são 
cerca de 15 milhões de downloads. Esse 
material provém de mais de 49,2 mil pe-
riódicos científicos, 139 bases de dados e 
12 plataformas de patentes, cuja leitura, 
em grande parte dos casos, exigiria que o 
usuário pagasse assinaturas ou taxas. Por 
meio do portal, pesquisadores e alunos 
afiliados a 426 instituições públicas do 
país, entre universidades, sociedades 
científicas e instituições de pesquisa, 

têm acesso livre a esse conteúdo. Is-
so custou aos cofres da Capes no ano 
passado cerca de R$ 380 milhões – os 
contratos com as editoras são em geral 
pagos em dólar norte-americano. Em 
valores corrigidos, o total investido pelo 
governo federal entre os anos de 2001 e 
2020 chega perto de R$ 6 bilhões.

Esse panorama dos 20 anos de ati-
vidade do Portal de Periódicos emerge 
de um estudo feito por Welandro Da-
masceno Ramalho, publicado no final 
de 2020 na Revista Brasileira de Pós-
-graduação. O trabalho é fruto de seu 
doutorado, defendido recentemente no 
Programa de Educação em Ciências da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, cujo objetivo principal era mostrar 
as diversas fases pelas quais a bibliote-
ca digital passou em sua trajetória. Ele 
coletou dados oficiais sobre o portal e 
analisou 390 contratos celebrados entre 
a Capes – agência de fomento do Minis-
tério da Educação (MEC) – e editoras 
internacionais. “Os resultados mostram 
a importância que a biblioteca digital ad-

quiriu na educação superior brasileira”, 
afirma Ramalho, que é analista de ciên-
cia e tecnologia da Capes desde 2009 e 
participa, no âmbito da Coordenação 
de Contratos da agência, da negociação 
com editoras de publicações científicas. 
“O grande número de acessos e a expan-
são dos conteúdos oferecidos ao longo 
do tempo sugerem que a estratégia de 
democratizar o acesso ao conhecimento 
por instituições de todas as regiões do 
Brasil teve grande alcance como uma 
política de Estado.” 

As incertezas em relação ao futuro 
do portal estão vinculadas a mudanças 
recentes na comunicação científica. O 
modelo da aquisição de assinaturas es-
tá sendo progressivamente substituído 
por outro, no qual o acesso às revistas é 
livre e o custo é pago por quem publica, 
não por quem lê. “A Capes terá o desafio 
de fazer uma transição de forma a uti-
lizar esses recursos, hoje investidos no 
acesso a periódicos fechados, no custeio 
da publicação de artigos em periódicos 
abertos, como já vem acontecendo em 
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acordos celebrados por universidades 
e instituições de diversos países incen-
tivados pelo chamado Plano S”, afirma 
Abel Packer, coordenador da biblioteca 
de revistas de acesso aberto SciELO Bra-
sil, referindo-se à estratégia que entrou 
em vigor neste ano, impulsionada sobre-
tudo em países da Europa (ver Pesquisa 
FAPESP nº 299).

O Portal de Periódicos foi criado em 
um momento em que a produção cientí-
fica do planeta crescia a taxas elevadas e 
as bibliotecas e universidades brasileiras 
enfrentavam dificuldades para financiar 
o acesso de seus pesquisadores a esse co-
nhecimento, publicado em periódicos 
franqueados apenas para assinantes. Um 
embrião do portal foi criado em São Paulo, 
em 1999, quando a FAPESP implementou 
o Programa Biblioteca Eletrônica (Pro-
BE), que permitia a consulta pela internet 
a conteúdo de revistas científicas, em es-
pecial as da base Web of Science (WoS), 
utilizando os recursos da Rede Eletrônica 
do Estado de São Paulo (Rede ANSP). A 
princípio, o serviço foi disponibilizado 
para oito universidades públicas instala-
das no estado, mas logo se expandiu para 
32 instituições de ensino e pesquisa pau-
listas. “A experiência da FAPESP serviu 
de exemplo para a criação do Portal de 
Periódicos, agora com alcance nacional”, 
explica o bioquímico Jorge Guimarães, 
presidente da Capes entre 2004 e 2015. 
Com a consolidação do portal, o progra-
ma da FAPESP foi encerrado em 2003. 

Em sua primeira configuração, em 
2001, a biblioteca alcançava 72 institui-
ções de ensino e pesquisa do país, um 
sexto do contingente que atinge atual-
mente, e oferecia os textos completos 
de 1,9 mil periódicos. Os primeiros anos 
foram marcados por certa instabilidade. 
“No início, existia por parte de alguns 
pesquisadores resistência ao uso da tec-
nologia para ter acesso a periódicos e 
muita gente achava que a iniciativa não 
vingaria”, explica Ramalho. “Em 2002, 
houve mudança de governo, e o MEC 
cogitou encerrar as atividades do portal 
para reduzir custos. Mas houve reação 
da comunidade científica e muita gente 
defendeu a importância do serviço. O 
ministério não apenas manteve o portal 
como, a partir de então, vem garantindo 
seu financiamento com valores robustos, 
mesmo em momentos de contenção or-
çamentária”, afirma. 

A pesquisa de Ramalho fez algumas 
descobertas curiosas. Constatou, por 
exemplo, que a ideia segundo a qual o 
portal franqueava exatamente o mesmo 
conteúdo a todas as instituições não era, 
tecnicamente, correta. Como os acordos 
com as editoras tinham de três a cinco 
anos de duração, as novas universida-
des incorporadas nem sempre tinham 
o mesmo acesso a periódicos das mais 
antigas – isso só acontecia quando os 
contratos eram renovados. 

Se o crescimento de consultas e insti-
tuições participantes revela o alcance da 

biblioteca, há uma dificuldade de medir 
o seu impacto na qualidade da ciência 
brasileira. “Isso seria possível se algu-
mas instituições tivessem acesso e outras 
não. Como o conteúdo foi franqueado a 
todas, não há como comparar”, diz Jo-
sé Roberto de França Arruda, professor 
da Faculdade de Engenharia Mecânica 
da Universidade Estadual de Campinas 
(FEM-Unicamp) e membro da Coorde-
nação Adjunta de Ciências Exatas e En-
genharias da FAPESP. Ele, contudo, não 
duvida de que o impacto é muito grande. 
“Não há como fazer pesquisa na fronteira 
do conhecimento sem acesso ao estado da 
arte da literatura científica. Os cientistas 
precisam saber o que os colegas de outros 
países estão produzindo para se engajar 
nos desafios científicos de suas áreas”, 
afirma. Segundo Welandro Ramalho, o 
impacto do portal provavelmente é maior 
do que qualquer estatística poderia suge-
rir. “Nem tudo o que um pesquisador lê 
se torna referência bibliográfica em seus 
trabalhos. E, mesmo quando um artigo 
consultado não é aproveitado, ele ajudou 
o pesquisador a se manter atualizado e a 
construir o conhecimento”, diz. 

Um impacto perceptível, observa o ex-
-presidente da Capes Jorge Guimarães, 
foi o crescimento da produção de artigos 
de revisão por pesquisadores brasileiros. 
“Antigamente, havia uma enorme dificul-
dade de escrever artigos que fazem revi-
são da literatura, porque os autores não 
tinham acesso a tudo o que se produziu. 

FONTE VINTE ANOS DO PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES: UMA ANÁLISE DE SUA EVOLUÇÃO, ACESSOS E FINANCIAMENTOS, 2021
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Com o Portal de Periódicos, essa dificul-
dade foi virtualmente eliminada”, explica. 

A 
iniciativa do Portal de 
Periódicos é única em 
tamanho e alcance. Paí-
ses como Chile e Portu-
gal criaram programas 
semelhantes, mas em 
uma escala menor. Na 
maioria das nações, os 
contratos com editoras 
para ter acesso a perió-
dicos são negociados de 
forma descentralizada 

por universidades ou consórcios de bi-
bliotecas. Outra característica é a abran-
gência por áreas do conhecimento. Da-
dos do Relatório Anual da Capes de 2018 
indicavam que as ciências da saúde e as 
ciências humanas respondiam, cada uma, 
por 18,8% dos periódicos disponíveis no 
portal, seguidas pelas ciências sociais 
aplicadas (14,7%), as ciências exatas e 
da Terra (14,3%), as ciências biológicas 
(11,4%), entre outras.

A incorporação de universidades e 
instituições de pesquisa deu dois gran-
des saltos: o primeiro, em 2009, quando 
passou de 194 para 311 instituições afilia-
das, e o outro, em 2012, quando alcançou 
417. Em 2015 chegou ao pico de 436, 10 
a mais do que hoje. A Sociedade Brasi-
leira de Física, por exemplo, optou por 
deixar de ter acesso à biblioteca, porque 
seus pesquisadores já podiam consul-

tar o conteúdo nas instituições a que 
são vinculados. Para definir a coleção 
de periódicos, a Capes levou em conta 
novas demandas de pesquisadores e o 
uso efetivo da coleção, monitorado pelas 
estatísticas de utilização do portal. Nos 
últimos cinco anos, com a alta do dólar 
e as restrições orçamentárias do MEC, 
a Capes tem procurado racionalizar o 
uso do portal e diminuir valores de con-
tratos. “Foi necessário negociar com as 
editoras a proposta de aplicação de al-
gum percentual de redução nos valores 
cobrados e, embora elas não gostem de 
divulgar isso, uma parte razoável aceitou 
dar alguns descontos”, afirma Ramalho. 

As negociações com as editoras são 
renovadas a cada ano e já existe um im-
pacto nos contratos causado pelo movi-
mento de ampliar o modelo de acesso 
aberto a revistas científicas. “Quando 
uma editora decide migrar uma revista 
para o modelo de acesso aberto, o perió-
dico deixa prontamente de fazer parte 
dos contratos, pois não faria sentido pa-
gar pelo que está disponível de graça. 
Mas a revista segue disponível no portal, 
agora sem custo”, explica Ramalho. O 
Portal de Periódicos também dá aces-
so a coleções de acesso aberto, como 
as revistas da biblioteca SciELO, além 
de conteúdos como o Banco de Teses e 
Dissertações da Capes, que são públicos.

Na avaliação de Abel Packer, a Capes 
deveria barganhar com as editoras em 
moldes semelhantes ao que já ocorre 

na Europa e nos Estados Unidos. Nos 
chamados acordos transformativos, os 
recursos utilizados com assinaturas são 
transferidos para o pagamento de taxas 
de publicação de artigos em revistas que 
se comprometem a ampliar progressiva-
mente suas atividades em acesso aberto 
(ver Pesquisa FAPESP nº 299). “A Capes 
sempre promoveu negociações com in-
teligência e profissionalismo, e agora de-
veria fazer uso desses recursos robustos 
de que dispõe para obter acordos que 
viabilizem a publicação em acesso aber-
to, que parece ser o caminho do futuro”, 
sugere Packer. Arruda, da Unicamp, tem 
preocupação semelhante. “O portal tem 
muito o que comemorar nos últimos 
20 anos, mas os desafios que surgiram 
pelas mudanças na comunicação cien-
tífica são gigantescos. Seria importante 
que as agências de fomento à pesquisa 
tivessem uma resposta convergente a 
esses desafios, a fim de que os recursos 
hoje utilizados no pagamento de assi-
naturas ajudem a financiar a publica-
ção de artigos em acesso aberto”, diz. 
Ramalho avalia que o modelo do portal 
provavelmente precisará se adequar a 
novas realidades. “Mas hoje ele cumpre 
um papel indispensável para a comu-
nidade científica e não poderia, nesse 
momento, ser abruptamente substituí-
do por outro que não viesse a garantir 
a qualidade dos conteúdos e recursos 
científicos atualmente disponibilizados 
no portal.” n Fabrício Marques

Quantidade de acessos por ano, em milhões O custo do acesso a cada texto, em US$ **
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COVID-19,  
UMA  
BATALHA  
FEMININA
Rede de pesquisadoras 
busca encontrar soluções 
para as dificuldades 
enfrentadas por 
mulheres na pandemia  
e influenciar  
políticas públicas

Maria Guimarães

A 
linha de frente da pandemia 
é majoritariamente femini-
na. As mulheres predominam 
entre enfermeiras e caixas de 
supermercado. Principalmen-
te nas classes economicamen-
te mais desfavorecidas, são 

quase sempre elas que lidam com a falta 
de escola para os filhos, que cuidam dos 
parentes que adoecem, que perdem os 
empregos e sofrem com o aumento da 
violência doméstica. É essa a percep-
ção do grupo de cientistas que, no final 
de abril, formou a Rede Brasileira de 
Mulheres Cientistas, com o intuito de 
olhar para fora da academia. A equipe 
de pesquisadoras já começou a produzir 
notas técnicas, disponíveis no site, que 
informam e interpelam o poder público.

As cientistas políticas Vanessa Elias 
de Oliveira, da Universidade Federal 
do ABC (UFABC), e Luciana Tatagiba, 
da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), estão entre as instigadoras da 
rede. “Começou com uma conversa entre 
colegas, em razão do incômodo que sen-
timos em relação à inação atual”, conta 

Oliveira. Ela é especialista em judicia-
lização de políticas públicas e Tatagiba 
em participação popular e movimentos 
sociais. Nenhuma, portanto, com foco es-
pecial em questões femininas – apesar de 
terem editado, com outras três colegas, 
o livro Mulheres, poder e ciência política: 
Debates e trajetórias, publicado em 2020 
pela editora Unicamp. Mas quando elas 
se reuniram por teleconferência com 
mais 10 pesquisadoras, em uma sexta-
-feira à noite em meados de abril, para 
discutir como mobilizar o conhecimento 
acadêmico para informar políticas pú-
blicas em defesa das mais vulneráveis, 
era claro o que caracterizava o grupo: 
todas eram mulheres cientistas.

Depois da primeira reunião, o grupo 
passou o fim de semana trabalhando na 
carta que definiria o movimento para lan-
çar na segunda-feira, 19 de abril. O movi-
mento entrou em maio com mais de 3.800 
signatárias e reúne pesquisadoras de uma 
diversidade de áreas do conhecimento e 
de localidades – todas dispostas a con-
tribuir de alguma maneira. Por iniciativa 
voluntária a designer gráfica Rafaella Pe-

Virada do ano em
hospital de campanha
para atendimento
de Covid-19 em  
Santo André (SP):
mulheres são maioria
entre profissionais
de enfermagem
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res, professora na Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul, desenvolveu um 
logotipo para a rede, de maneira a ressal-
tar união, diversidade e integração das 
grandes áreas do conhecimento. “Parecia 
que a rede já estava pronta e só faltava 
acontecer”, diz Tatagiba, referindo-se ao 
entusiasmo das participantes e ao volume 
de contribuições propostas. 

“É uma ideia brilhante para este mo-
mento, por seu caráter multidisciplinar”, 
avalia a filósofa Yara Frateschi, da Uni-
camp, signatária da rede. Ela tem expe-
riência, desde 2019, com a Rede Brasi-
leira de Mulheres Filósofas, que busca 
fazer frente ao desequilíbrio de gênero 
na disciplina. “Somos apenas 24% da co-
munidade filosófica.” Para ela, as redes 
têm a função de pôr projetos em diálogo 
e dar-lhes visibilidade. A prática traz be-
nefícios pelo lado científico, por permitir 
o amplo compartilhamento dos resulta-
dos de pesquisas, e do ponto de vista po-
lítico e institucional, “pois encontramos 
soluções melhores para os problemas de 
gênero quando diferentes perspectivas 
são levadas em consideração”. 

Um desafio que o comitê executivo 
da nova rede enfrenta é encontrar ma-
neiras de gerir o efervescente conjun-
to de cientistas que inunda o grupo de 
WhatsApp com ideias. “Vamos lidar com 
propostas semanais, criando subgrupos 
de trabalho ao longo dos seis eixos que 
delineamos na carta: saúde, violência, 
educação, assistência social e segurança 
alimentar, trabalho e emprego, e moradia 
e mobilidade”, conta Oliveira. “As inte-
grantes da rede já geram conhecimento, 
nosso desafio é articular o que existe.” 
Um objetivo atual é reunir conhecimen-
to produzido pela rede até agora para 
montar um relatório que possa subsi-
diar os debates da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Covid-19 em 
curso no Congresso Nacional. Para isso, 
o site disponibiliza um formulário a ser 
preenchido por quem tiver contribuições 
resultantes de seu trabalho.

Mais adiante, o encontro de ciências 
humanas, naturais e exatas pode dar 
origem a novas ideias de pesquisa. “A 
confluência das três grandes áreas do 
conhecimento é histórica”, afirma Ta-
tagiba. “A realidade é interdisciplinar”, 
completa Oliveira. “Criamos disciplinas 
para possibilitar a pesquisa, mas elas não 
refletem o mundo.” A pesquisadora da 
UFABC, uma universidade que nasceu 

interdisciplinar, tem essa experiência: “Já 
publiquei artigo sobre políticas públicas 
com colegas da geologia”.

A 
união de forças é necessária 
para o ambicioso objetivo. “É 
possível, aqui e agora, e com 
os recursos públicos existen-
tes, implementar políticas pú-
blicas que garantam condições 
de vida, trabalho e segurança 

para as brasileiras”, diz o manifesto fun-
dador da rede. Oliveira conta que alguns 
políticos já perceberam o potencial desse 
conhecimento científico para embasar 
políticas públicas e as procuraram para 
conversar. O site do governo paulista 
também anunciou a formação da rede. 
Não há nada concreto ainda, mas são 
indícios promissores.

À medida que a iniciativa for se orga-
nizando e crescendo, Oliveira espera que 
ainda mais pesquisadoras se sensibilizem 
com os problemas enfrentados pelas mu-
lheres e incluam a perspectiva de gênero 
em suas áreas de pesquisa, gerando mais 
diálogo. Elas também buscam maneiras 
de inspirar estudantes e jovens cientistas 
para que se engajem nessas questões. 

A representatividade feminina ainda 
é insatisfatória no meio acadêmico, na 
maior parte das áreas do conhecimen-
to: algumas delas são dominadas por 
homens e, de maneira geral, mulheres 
escasseiam nos degraus mais altos da 
carreira. Além disso, é consenso que as 
cientistas estão sofrendo mais que os co-
legas homens durante a pandemia, com 
uma queda significativa na produtivi-
dade em razão dos cuidados com filhos, 
pais idosos e trabalhos domésticos, nem 
sempre compartilhados de forma equili-
brada com os companheiros. De acordo 
com Frateschi, alguns campos do saber 
são vistos como mais adequados às mu-
lheres. “Na Unicamp, as áreas que en-
volvem números, cálculos e estratégia 
são dominadas por homens.” As mulhe-
res, por outro lado, são maioria em áreas 
como enfermagem e educação, associa-
das ao cuidado. “É muito importante o 
movimento de mostrar para a sociedade 
que as mulheres são capazes de produzir 
ciência de qualidade em todas as áreas, 
que conhecimento não tem gênero: a Re-
de Brasileira de Mulheres Cientistas tem 
potencial para isso”, afirma a filósofa.

Frateschi ressalta, ainda, a impor-
tância do equilíbrio de gênero para a 

evolução das próprias áreas do conhe-
cimento. “Quando mulheres entram na 
ciência, elas olham para as mulheres.” 
Um bom exemplo: segundo a filósofa, foi 
necessário que um corpo significativo 
de historiadoras se formasse para que 
viesse à tona “a questão escondida de 
que as mulheres são sujeito da história”. 
Em sua pesquisa, ela tem se dedicado a 
fazer o resgate das filósofas, que, a des-
peito de terem produzido pensamento 
relevante desde a Antiguidade, não en-
traram para o cânone – o conjunto dos 
autores reconhecidos como clássicos, 
isto é, como os principais responsáveis, 
no passado, pela produção do corpo do 
conhecimento na área. “O cânone per-
manece quase exclusivamente mascu-
lino até que as mulheres resolvam rees-
crevê-lo”, afirma ela. Em sua opinião, 
o protagonismo feminino na ciência é 
especialmente importante neste mo-
mento, em que tanto as mulheres quanto 
a própria ciência estão em situação de 
vulnerabilidade em razão do desmonte 
de uma série de políticas públicas, do 
negacionismo e da misoginia. “As mu-
lheres cientistas estão dizendo: estáva-
mos aqui e vamos continuar.”

“É possível criar uma organização 
transversal, que será mais criativa quanto 
mais plural”, espera Tatagiba. Uma das 
preocupações é que o grupo seja repre-
sentativo do ponto de vista de diversidade 
étnica, socioeconômica, de opção sexual 
e geográfica – já há integrantes de todos 
os 26 estados brasileiros mais o Distrito 
Federal. Mais do que simbólica, a ideia é 
fazer frente à concentração histórica de 
cursos universitários nas regiões Sul e 
Sudeste, e estimular a produção e a con-
tribuição das outras regiões. 

Não está claro se há uma forma femi-
nina de fazer ciência, mas o modelo co-
laborativo talvez ajude a descobrir. “Nos-
sa história acadêmica segue uma lógica 
produtivista, nem sabemos como fazer 
diferente”, reflete Tatagiba. Há uma preo-
cupação em praticar o cuidado entre as 
integrantes da rede. “Tentamos respeitar 
os horários de descanso e não marcar reu-
niões tarde da noite, e evitamos trabalhar 
no fim de semana – embora isso sempre 
acabe acontecendo”, diz Oliveira (a en-
trevista para esta reportagem aconteceu 
no dia 1º de maio, sábado e feriado). “São 
cuidados que deveriam ser replicados na 
academia, tornado-a um ambiente com 
mais gentileza e cooperação.” n
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L E G I S L A Ç Ã O 
E N F R A Q U E C I D A
Governo federal assinou 57 atos desmobilizando estruturas de proteção ambiental no 

Brasil, a maioria após o início da pandemia Rodrigo de Oliveira Andrade

FISCALIZAÇÃO
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D
esde janeiro de 2019, 
quando Jair Bolso-
naro assumiu a Pre-
sidência da Repúbli-
ca, até setembro de 
2020, foram assina-

dos 57 atos enfraquecendo as estru-
turas de proteção do meio ambiente 
no Brasil, seja por meio da restrição 
da atuação de órgãos fiscalizadores, 
seja permitindo o desmatamento em 
áreas de proteção permanente (APP), 
consideradas essenciais para a preser-
vação de rios, solo e biodiversidade. 
A aprovação desses atos – resoluções, 
portarias, decretos e instruções norma-
tivas – intensificou-se após o início da 
pandemia do novo coronavírus. Entre 
março e setembro de 2020, foram 23 
atos desregulamentando ou flexibili-
zando a legislação ambiental brasileira. 
Essa é a conclusão de um levantamento 

publicado em março por pesquisadores 
brasileiros em instituições de ensino e 
pesquisa do Brasil, dos Estados Unidos 
e do Reino Unido na revista Biological 
Conservation. Eles se debruçaram sobre 
as edições do Diário Oficial da União do 
período e dados do monitor Política por 
Inteiro, e analisaram os chamados atos 
infralegais – decisões do Executivo que 
não precisam passar pela análise ou re-
ceber o aval do Congresso Nacional para 
entrar em vigor. O objetivo era mapear 
os recuos promovidos pelo governo na 
legislação ambiental antes e depois do 
início da pandemia.

As medidas atingem pontos diver-
sos do arcabouço legal de proteção do 
ambiente e, segundo a bióloga brasi-
leira Erika Berenguer, do Centro para 
o Meio Ambiente da Universidade de 
Lancaster, no Reino Unido, “parecem 
ter sido editadas a conta-gotas, para que 

passassem desapercebidas do público e 
da imprensa em meio ao caos da pande-
mia”. A pesquisadora, uma das autoras 
do estudo, explica que os atos abarcam 
praticamente todos os biomas brasilei-
ros, bem como os principais órgãos e 
estruturas relacionados à sua proteção. 
Um deles, uma portaria publicada em 
25 de junho de 2020, determinou que 
nem todas as áreas de APP precisariam 
ser restauradas, mesmo que tivessem 
sido ilegalmente desmatadas. Em outro 
caso, uma instrução normativa de 25 de 
março de 2020 ampliou o prazo para 
que empresas – incluindo madeireiras – 
apresentem seus relatórios anuais sobre 
poluição e impactos de suas atividades. 
Há também um ato de 22 de julho re-
classificando 47 diferentes pesticidas 
como de categoria menos danosa, “sem 
respaldo em literatura científica”, se-
gundo a pesquisadora.P
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Os autores identificaram ainda um 
aumento do número de exonerações e 
mudanças em cargos de coordenação 
em órgãos como o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio), autarquia que cuida das 
unidades de conservação e de centros de 
pesquisas no Brasil. Somente em maio de 
2020, três meses após o início da pande-
mia, o governo exonerou 38 servidores 
em funções de chefia ou subchefia de 
unidades de conservação espalhadas pe-
lo país, substituindo-os por indivíduos 
que, segundo os pesquisadores, teriam 
pouco ou nenhum conhecimento técnico 
e científico na área. “Em alguns casos, o 
MMA [Ministério do Meio Ambiente] se-
quer designou um novo nome para assu-
mir as vagas abertas”, destaca o biólogo 
Pablo Rodrigues Gonçalves, do Instituto 
de Biodiversidade e Sustentabilidade da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(Nupem-UFRJ).

A ideia do governo era centralizar 
a administração dessas unidades nos 
chamados núcleos de gestão integrada 
(NGI). Em maio, em meio à escalada de 
novos casos de Covid-19, o governo edi-
tou uma série de portarias criando vários 
NGI. A proposta era que eles unissem as 
equipes de diferentes unidades em uma 
só, sob o mesmo chefe. O argumento era 
o de que faltavam recursos para manter 
o pessoal e a infraestrutura dessas áreas 
de conservação. “O problema é que, com 
isso, muitos NGI se tornariam respon-
sáveis por áreas de reservas biológicas 

com características e finalidades com-
pletamente distintas e distantes umas 
das outras”, comenta Gonçalves, que, 
com outros pesquisadores, denunciou 
essa ação em junho em carta à revista 
Science. “Isso implicaria uma redução 
substancial da capacidade dessas uni-
dades de preservar ecossistemas im-
portantes, como aqueles na região de 
Mata Atlântica no norte do Rio de Ja-
neiro”, diz o biólogo, que não participou 
do estudo na Biological Conservation. 
Para tentar frear essas mudanças, ele e 
outros colegas da UFRJ se mobilizaram 
e acionaram o Ministério Público para 
revogar as portarias. A estratégia deu 
certo, pelo menos no caso do Parque 
Nacional Restinga de Jurubatiba, em 
Macaé, no litoral fluminense.

B
erenguer afirma que o atual 
governo já investia no en-
fraquecimento de institui-
ções ligadas às estruturas 
de proteção do setor antes 
da pandemia. Exemplo dis-

so é o Decreto nº 9.806, editado em maio 
de 2019, que reduziu a participação da 
sociedade civil e de representantes de 
populações tradicionais e indígenas no 
Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(Conama), órgão consultivo do MMA 
responsável por estabelecer critérios 
para licenciamento ambiental e normas 
para o controle e a manutenção da qua-
lidade do meio ambiente. Até então, a 
sociedade civil contava com 22 assentos 
no Conama. Com o decreto, esse número 
caiu para quatro. Também os assentos 

passaram a ser distribuídos por sorteio 
entre as entidades interessadas – antes, 
uma eleição definia esses integrantes –, 
ao passo que o mandato dos representan-
tes civis, antes de dois anos, passou a ser 
de um. A medida à época foi questionada 
por Raquel Dodge, então procuradora-
-geral da República, que moveu uma ação 
para derrubar o decreto, ao considerar 
que o esvaziamento da participação da 
sociedade civil no Conama violava nor-
mas constitucionais. A ação chegou no 
Supremo Tribunal Federal (STF), que 
já realizou duas sessões para analisar a 
inconstitucionalidade do decreto. A mais 
recente, promovida no dia 10 de março, 
foi suspensa devido a um pedido de vista 
do ministro Kássio Nunes Marques – o 
julgamento computa até agora quatro 
votos a favor da anulação da medida, 
nenhum contra.

Segundo os pesquisadores, o enfraque-
cimento de instituições como Conama, 
Ibama e ICMBio, seja por meio da rees-
truturação de seus quadros de chefias, 
corte de pessoal ou redução de recur-
sos e infraestrutura para operações de 
fiscalização, também resultou em uma 
queda substancial no número de multas 
ambientais, sobretudo na região amazô-
nica. “Em geral, o aumento dos casos de 
infrações ambientais, como as observa-
das em 2019 ligadas ao incremento do 
desmatamento na Amazônia, tende a vir 
acompanhado de um aumento do con-
tingente de multas aplicadas”, comenta 
Rita Portela, professora do Instituto de 
Biologia da UFRJ, uma das autoras do 
estudo. Mas não foi isso o que aconteceu 
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em 2020. Em agosto, no pico da primeira 
onda e em meio ao aumento das taxas 
de desmatamento na Amazônia, o nú-
mero de multas na região diminuiu em 
72% em comparação com março daquele 
ano (ver gráfico ao lado). “No Brasil co-
mo um todo, a retração no número de 
multas ambientais foi de 74%”, destaca 
Portela. Entre janeiro e julho de 2020 
a queda foi de 40%, atingindo o menor 
patamar em uma década. No mesmo pe-
ríodo, o desmatamento na Amazônia 
chegou a 4.739 quilômetros quadrados, 
segundo dados do Sistema de Detecção 
de Desmatamento em Tempo Real (De-
ter), do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe). A reportagem tentou 
contato com o MMA para que comen-
tasse os resultados do estudo, mas não 
obteve retorno da pasta.

O ministro do Meio Ambiente, Ricar-
do Salles, não se manifestou sobre o es-
tudo da Biological Conservation. Mas 
prestou esclarecimentos no início de 
maio, durante reunião da Comissão do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável da Câmara dos Deputados, em 
que respondeu algumas das questões que 
foram apontadas pelos pesquisadores 
como ações que enfraquecem a defesa 
do meio ambiente. Na ocasião, o ministro 
atribuiu a diminuição do contingente de 
multas ambientais à pandemia e à redu-
ção do orçamento da pasta nos últimos 
anos. “Isso se reflete evidentemente na 
fragilização da capacidade de atuação 
dos órgãos ambientais, inclusive com 
a incapacidade de abertura de vagas e 
reposição de falta de quadros em razão 
de pessoas que se aposentam, falecem, 

mudam de profissão e por razões pes-
soais ou não acabam deixando os órgãos 
públicos”, afirmou Salles. 

O ministro pediu ainda para que os 
deputados destinem mais dinheiro das 
emendas parlamentares para recompor 
o orçamento do ministério – as emen-
das são uma forma de os congressistas 
direcionarem recursos para obras em 
seus redutos eleitorais. “Para o MMA 
foram 96 emendas [as quais somam R$ 
62 milhões], um quinto do que foi para 
o Ministério do Desenvolvimento Re-
gional, 10% do que foi para a Educação 
e bem menos do que foi para Defesa”, 
destacou o ministro. “Muitos dos que 
acusam o governo de ter fragilizado o 
orçamento, eles próprios não destinaram 
emendas para o meio ambiente, mas para 
outras pastas.”

A
inda é difícil saber os im-
pactos desses atos infra-
legais nas estratégias e 
nos esforços de conser-
vação dos ecossistemas 
brasileiros, sobretudo 

porque, dado o agravamento da pandemia 
em 2021, muitos pesquisadores mantêm 
suspensos os trabalhos em campo. “Alguns 
atos têm um impacto imediato no ambien-
te, outros são de longo prazo, mas, com o 
levantamento que fizemos, é possível ter 
uma ideia das áreas mais afetadas, o que 
nos ajudará a planejar futuras pesquisas 
para estimar os estragos causados”, ex-
plica Berenguer. Uma restrição é que o 
estudo analisa apenas parte do processo 
de desarticulação dos órgãos de prote-
ção ambiental e redução da fiscalização. IN
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Muitos outros atos infralegais foram e 
continuam sendo editados em 2021.

Exemplo disso é a Instrução Norma-
tiva nº 1 de 12 de abril de 2021, que mo-
difica a metodologia de fiscalização e 
apuração de infrações administrativas 
ambientais pelos órgãos ambientais fede-
rais. Segundo os pesquisadores, a medida 
dificulta a investigação de irregularida-
des, pois estabelece prazos muito curtos 
para análise pelos agentes de controle 
e exige que seja elaborado um relatório 
antes de se lavrar o auto de infração, o 
que inverte a ordem original dos atos. 
Ainda, centraliza poder nas chamadas 
“autoridades hierarquicamente supe-
riores”, diminuindo a autonomia dos 
fiscais. Soma-se a isso a aprovação em 
13 de maio na Câmara dos Deputados 
do Projeto de Lei nº 3729/04, que fle-
xibiliza normas e dispensa uma série 
de atividades e empreendimentos do li-
cenciamento ambiental. O projeto ainda 
será apreciado no Senado. 

Na avaliação de Berenguer, é preciso 
um acompanhamento sistemático das 
ações do governo nessa seara. “Uma das 
consequências mais nocivas e imediatas 
desse processo é a legitimação gover-
namental da degradação ambiental no 
Brasil. Muitos não temem mais a fisca-
lização do governo, enquanto outros se 
sentem estimulados a avançar sobre a 
floresta diante da certeza da impunida-
de”, afirma. n
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A PRIMEIRA CONEXÃO

SAÚDE

Théo e sua mãe,  
Carolina, durante bateria 
de testes realizada  
em 18 de maio pela 
equipe do programa 
Primeiros Laços
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foi alocada em um grupo que, além desses cuidados, 
recebeu as visitas domiciliares de orientação feita 
por enfermeiras. Em três momentos da gestação 
e quando o bebê completou 3, 6, 12, 18 e 24 meses 
de idade, todas passavam por avaliação com uma 
psicóloga, que não sabia quem tinha recebido ou 
não a visitação. “Só a conversa com as psicólogas 
já foi importante, porque me fez perceber detalhes 
relevantes para o desenvolvimento do Théo que 
teriam passado em branco”, conta Carolina, que 
entrou no programa aos 20 anos e está com 22.

Os resultados iniciais são animadores. Os dados 
que começam a ser publicados em revistas cien-
tíficas indicam que as participantes do grupo que 
recebeu a intervenção se sentiam melhor com a 
maternidade e uma proporção maior delas havia 
desenvolvido o hábito de contar histórias ou can-
tar para a criança, além de mostrar livros. De modo 
geral, os filhos dessas mulheres também consegui-
ram estabelecer uma relação de maior confiança 
com a mãe e demonstravam-se mais seguros em 
situações adversas. Aos 2 anos de vida, também se 
expressavam melhor apontando objetos e falando.

“São resultados encorajadores”, afirma o psiquia-
tra Guilherme Polanczyk, professor da Faculdade 
de Medicina da USP e coordenador do Primeiros 
Laços, apoiado pela FAPESP, pelo Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), pela organização Grand Challenges Canada 
e pelas Fundações Maria Cecília Souto Vidigal e Bill 
& Melinda Gates, além da Companhia Brasileira de 
Metalurgia e Mineração. Polanczyk considera im-
portante essas mudanças ocorrerem nos primeiros 
dois anos de vida, um momento-chave do desen-
volvimento infantil com impacto já comprovado 
no desempenho escolar, no nível educacional, na 
saúde física e mental e até no nível de remuneração 
do adulto. “Tínhamos evidências de que projetos 
semelhantes haviam sido eficazes em outros países. 
Faltavam dados avaliando a nossa realidade e, em 
especial, com gestantes adolescentes.”

A gravidez na adolescência é um fenômeno tí-
pico de países de médio e baixo desenvolvimento 
econômico e considerado um fator perpetuador da 
pobreza. Meninas de populações mais pobres fre-
quentemente engravidam pela primeira vez durante 
a adolescência. Seus filhos, por sua vez, desenvolvem 
menos as habilidades linguísticas, cognitivas e de 

T
héo, um garotinho de 1 ano e 11 
meses que vive com os pais em 
um bairro do extremo oeste da 
cidade de São Paulo, teve uma 
manhã cheia em 18 de maio, 
uma terça-feira. Chegou às 10h 
ao Educandário Dom Duarte, 
instituição que oferece edu-
cação infantil para crianças 

carentes, além de ensino profissionalizante para 
adolescentes e cursos de alfabetização para adultos, 
mantida pela organização social Liga Solidária. Em 
um dos casarões dessa antiga fazenda transformado 
em laboratório por pesquisadores da Universidade 
de São Paulo (USP), Théo, acompanhado da mãe, 
Carolina Nogueira, e do pai, Diego Cruz, executou 
nas três horas seguintes uma série de atividades 
para avaliar seu desenvolvimento físico, emocional 
e cognitivo. Subiu e desceu escadas, lançou bolas, 
brincou com carrinho, encaixou peças e observou 
figuras de animais e objetos enquanto interagia com 
a psicóloga Maria Lucimar de Oliveira. Depois, pas-
sou ainda por um exame que registra a atividade 
elétrica do cérebro ao mesmo tempo que assistia 
em um monitor à exibição alternada da foto de sua 
mãe e a de uma mulher desconhecida. Na véspera, 
Carolina já havia respondido a uma bateria de per-
guntas sobre sua saúde e seus sentimentos e também 
sobre o bem-estar e o desenvolvimento do filho.

A sequência de testes e questionários integra a 
última etapa de avaliação por que passam os parti-
cipantes do programa Primeiros Laços, que, no es-
tágio atual, acompanha há quase três anos 167 mães 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica da 
região oeste da capital paulista que engravidaram 
na adolescência. Criado por psiquiatras, psicólogos 
e enfermeiros da USP, o projeto consiste na rea-
lização de cerca de 60 visitas à casa das meninas 
que estão se tornando mães pela primeira vez. O 
acompanhamento começa no início da gestação e 
segue até a criança completar 2 anos.

Oitenta mães participaram da primeira fase do 
projeto, concluída em 2018, e 57 chegaram até o 
fim – parte deixou de ser acompanhada porque 
perdeu o bebê ou se mudou. Metade foi selecionada 
aleatoriamente para seguir fazendo o pré-natal e 
o acompanhamento do filho na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) da sua região, enquanto a outra metade 

Orientação em domicílio realizada por enfermeiras  

facilita a formação de vínculo afetivo entre mães adolescentes  

e bebês e favorece o desenvolvimento da criança

Ricardo Zorzetto
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relacionamento social do que os de mulheres mais 
maduras. Segundo um documento de 2015 do Fundo 
de Populações das Nações Unidas (UNFPA), a cada 
ano cerca de 18 milhões de garotas com idade entre 
10 e 19 anos engravidam no mundo, quase sempre 
dentro de um casamento. Metade dessas gestações 
ocorre no Brasil e em outras seis nações. Aqui, dos 
2,8 milhões de mulheres que tiveram filho em 2019, 
quase 420 mil (15% do total) eram adolescentes.

A adolescência, por si só, é uma fase da vida con-
turbada, marcada por transformações rápidas. As 
emoções são instáveis e o cérebro sofre mudanças 
importantes: as conexões menos utilizadas entre suas 
células são eliminadas, enquanto outras, associadas 
ao raciocínio e ao controle dos impulsos, tornam-se 
mais robustas. Estudos sugerem que mães adoles-
centes costumam ser menos atentas às necessida-
des do bebê e os estimulam menos, o que aumenta 
a possibilidade de que seus filhos se transformem 
em crianças mais inseguras, dependentes e ansiosas.

O objetivo do Primeiros Laços é preparar essas 
garotas para cuidar de sua própria saúde e estimular 
a formação das habilidades para atender ao bebê e 
promover o seu desenvolvimento pleno. Os estudos 
que avaliam o resultado dessa implantação-piloto 
buscam entender se a orientação continuada com 
a equipe de enfermagem é melhor do que apenas 
o pré-natal e o acompanhamento usual. 

Em cada visita, uma enfermeira da equipe conver-
sa com a adolescente sobre um tema diferente, dos 
mais de 50 abordados ao longo de quase três anos. 
Fala-se de aceitação da gravidez, amamentação, par-
to e desenvolvimento da criança. Abordam-se ainda 

as alterações futuras na 
rotina e a identificação de 
queixas e necessidades 
do bebê, além de estilo 
de vida saudável, rela-
ções familiares, vida se-
xual e planos para o futu-
ro. “Queremos ajudar es-
sas mães a compreender 
o momento que estão vi-
vendo e a construir, com 
os recursos de que dis-
põem, os vínculos mais 
adequados possíveis com 
a criança”, afirma Lislai-
ne Fracolli, professora da 
Escola de Enfermagem 
da USP e responsável por 
criar o protocolo de im-
plementação do projeto.

Idealizado pelo psi-
quiatra Euripedes Mi-
guel, também da FM-USP, 
o Primeiros Laços inspi-
rou-se em dois programas 
norte-americanos volta-

dos para gestantes de primeira viagem: o Nurse-
-Family Partnership (NFP) e o Minding the Baby. 
Em ambos, enfermeiros – e, às vezes, assistentes 
sociais – visitam mulheres a partir da gestação ou 
logo após o parto para promover ações de saúde e 
de cuidado que ajudem a aprimorar o desenvolvi-
mento físico, cognitivo e social da criança. O objetivo 
é, além de dar um apoio à gestante, tornar os pais 
mais atentos e capazes de responder às necessida-
des físicas e emocionais do bebê para que se sinta 
amado e protegido.

U
m dos pilares teóricos do 
Primeiros Laços é a teoria 
do apego, proposta nos anos 
1960 pelo britânico John 
Bowlby (1907-1990) e sua 
colaboradora norte-ameri-
cana Mary Ainsworth (1913-
1999). De acordo com essa 
teoria, nos primeiros meses 

de vida a criança estabelece conexões emocionais 
mais intensas com os cuidadores principais, em 
geral a mãe e o pai. Só mais tarde é que surgem laços 
com outras pessoas próximas. A qualidade desse 
vínculo inicial, que sofre influência do ambiente 
físico e social em que vive a criança, ajuda a moldar 
a forma como ela vai se relacionar com o mundo.

Mães que respondem de forma adequada às ne-
cessidades do filho estimulam a criança a se sentir 
mais segura e a se tornar mais independente – em 
geral, elas se tornam adultos mais autônomos, ca-
pazes de explorar mais o mundo de modo mais con-
fiante e de se relacionar melhor com outras pessoas, 
suportando bem as frustrações. Se as necessidades 
físicas ou emocionais da criança são ignoradas pelo 
cuidador ou não são devidamente atendidas, podem 
se estabelecer formas de apego menos favoráveis 
ao desenvolvimento, que costumam resultar em 
adultos mais desconfiados ou inseguros.

Podem existir razões biológicas por trás desse 
comportamento. Em experimentos com ratos fei-
tos nos anos 1990, o psiquiatra Michael Meaney, 
da Universidade McGill, no Canadá, demonstrou 
que o tipo de cuidado materno oferecido logo no 
início da vida ajuda a modular a forma como o cé-
rebro responde a situações que geram estresse e 
ansiedade. Os filhotes que recebiam mais atenção 
(lambidas) de suas mães tornavam-se adultos me-
nos temerosos diante de novidade do que os rati-
nhos menos lambidos. Os primeiros tinham menos 
receptores para hormônios que geram ansiedade 
e mais para compostos tranquilizadores na região 
cerebral (amígdala) ligada ao processamento de 
emoções como o medo.

Mais tarde, Meaney e seu grupo verificaram 
que esse comportamento decorria do padrão de 
ativação dos genes, que podia ser revertido por 
modificações no ambiente. Após viver um breve 

O garoto passou por 
uma avaliação de  
suas habilidades 
cognitivas e por exame 
de eletroencefalografia 
para analisar  
a maturidade das  
redes neurais…
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período com suas mães, os filhotes de ratas que 
cuidavam bem de suas crias foram colocados para 
crescer com fêmeas pouco atenciosas e se tornaram 
ansiosos. Ratinhos nascidos de fêmeas com pouca 
propensão ao cuidado passaram a ser criados por 
ratas zelosas e resultaram em animais mais calmos. 
Publicados em 2004 na Nature Medicine, esses re-
sultados favoreceram a ideia de que intervenções 
em uma fase inicial da vida, como as realizadas nos 
programas de visitação, têm o potencial de alterar 
o percurso do desenvolvimento.

Em uma avaliação de 56 duplas de mães e bebês 
que concluíram a primeira fase do Primeiros Laços, 
Fernanda Alarcão, psicóloga que realizou estágio de 
pós-doutorado na equipe, verificou que o progra-
ma aumentou o desenvolvimento de apego seguro 
entre as adolescentes e seus filhos. Ao completar 
o primeiro ano de vida, 65% dos filhos das adoles-
centes que receberam a visitação das enfermeiras 
apresentavam a forma de vínculo mais saudável 
com suas mães, proporção semelhante à que se 
observa com mães mais maduras, segundo artigo 
publicado em 12 de abril na revista Developmental 
Science. Esse número é quase duas vezes maior do 
que o registrado entre as crianças cujas mães foram 
atendidas apenas nas UBS (36%). Estudos interna-
cionais já mostravam que, entre os bebês de mães 
adolescentes, uma proporção menor, da ordem de 
30%, desenvolve apego seguro. “Com o programa 
de orientação das mães, a frequência de apego se-
guro alcançou os níveis observados em mães que 
não são vulneráveis”, conta Alarcão. 

A
nálises preliminares de 
exames de eletroence-
falografia, que medem a 
atividade elétrica do cé-
rebro, indicam que, aos 
6 meses, o cérebro dos 
bebês cujas mães pas-
saram pela intervenção 
respondia de modo mais 

rápido à presença materna. “Os dados sugerem que 
eles tinham maior engajamento com a mãe do que 
os do grupo que não recebeu as visitas”, conta a 
neurocientista escocesa Elizabeth Shepard, tam-
bém da equipe, que atualmente repete os testes com 
um número maior de participantes. Aos 12 meses, 
essas crianças também ficavam mais tranquilas 
ao interagir com outras pessoas. Shepard havia 
constatado em um trabalho anterior, publicado 
em 2019 na Biological Psychiatry, que os filhos das 
adolescentes mais ansiosas e com menor nível 
educacional chegavam ao primeiro ano de vida 
com desenvolvimento cognitivo menor.

Em outra análise, o psicólogo Daniel Fatori, que 
faz estágio de pós-doutorado na equipe, comparou 
o desempenho dos filhos das mulheres dos dois 
grupos em diferentes áreas do desenvolvimento e 

em idades distintas. Aos 2 
anos, as crianças cuja mãe 
havia recebido a visitação 
das enfermeiras apresen-
tavam melhor capacidade 
de se expressar do que as 
integrantes do outro gru-
po. Elas balbuciavam mais 
e tentavam articular pa-
lavras na interação com 
as mães, além de respon-
derem melhor à comuni-
cação materna. Também 
eram mais capazes de in-
dicar objetos no ambiente, 
segundo artigo submetido 
para publicação em uma 
revista científica. Essas 
mães, por sua vez, eram 
emocionalmente mais es-
táveis e atentas às deman-
das dos filhos e os estimu-
lavam mais em casa.

“As crianças que nas-
cem de famílias mais po-
bres podem ter muitos 
problemas ao longo da 
vida, muitas vezes, origi-
nados nas interações que 
ocorrem nos primeiros 
anos”, diz o economista 
Naercio Menezes, profes-
sor da USP e do Insper e 
coordenador do recém-criado Centro Brasileiro 
de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (Cpapi). 
Apoiado pela FAPESP, o Cpapi deve realizar estu-
dos sobre o desenvolvimento infantil e a eficácia de 
intervenções para melhorar a habilidade dos pais 
em criar seus filhos. “Os trabalhos do economista 
norte-americano James Heckman [prêmio Nobel em 
2000] já mostravam que investir no desenvolvimen-
to da criança traz retornos econômicos, sociais e de 
saúde para o indivíduo e a sociedade. Quanto mais 
cedo o investimento, maior o retorno”, completa.

Os resultados iniciais do Primeiros Laços vêm 
chamando a atenção. As prefeituras das cidades 
de Indaiatuba e Jaguariúna, ambas no interior de 
São Paulo, já demonstraram interesse em adotar o 
projeto como uma política pública de atenção às 
mães adolescentes. No ano passado, o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef ) no Brasil 
solicitou à equipe do Primeiros Laços que adapte 
seus protocolos para serem incorporados ao pro-
grama Criança Feliz, do governo federal, no qual 
psicólogos estagiários acompanham gestantes e 
crianças de famílias de baixa renda. n

O projeto e os artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.FO
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D
escobertos em 1936 em observações 
da radiação cósmica, os múons 
são partículas elementares muito 
similares aos elétrons, mas com 
uma massa 207 vezes maior e um 
tempo de vida de meros 2,2 mi-

lionésimos de segundo. Apesar de conhecidos há 
85 anos, tornaram-se o centro das atenções dos 
físicos de partículas nos últimos meses devido 
a anomalias aparentemente detectadas em dois 
grandes experimentos internacionais de natureza 
distinta. Em um dos trabalhos, realizado no Grande 
Colisor de Hádrons (LHC), o maior acelerador de 
partículas do mundo, localizado no Centro Euro-
peu para Pesquisas Nucleares (Cern), os múons 
se formaram a uma taxa diferente da dos elétrons 
como resultado da desintegração de partículas mais 
pesadas. Segundo a teoria amplamente aceita pelos 
físicos, as duas partículas deveriam ser produzidas 
na mesma proporção. No outro estudo, conduzido 
no acelerador do Fermilab, em Chicago, nos Estados 
Unidos, os múons apresentaram um nível elevado 
de magnetismo, maior do que o previsto.

Ambos os registros parecem contrariar as pre-
visões do chamado Modelo Padrão, a teoria domi-
nante na física que, há meio século, explica as inte-
rações entre as forças conhecidas, com exceção da 
gravidade, e as partículas constituintes da matéria. 
Quando há uma possibilidade robusta de que esse 
tipo de discrepância seja um fenômeno real, e não 
um erro de medição ou uma flutuação estatística, 

Dois experimentos flagram 

comportamentos anômalos dessas 

partículas que, se confirmados, 

podem levar à revisão da teoria 

dominante sobre a matéria

Marcos Pivetta

O ENIGMA DOS MÚONS

Detector de múons do 
experimento Muon g-2, 
no Fermilab, que 
encontrou indícios de 
excesso de magnetismo 
nessas partículas 
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os físicos se perguntam se estão diante de uma 
descoberta que torna necessária uma revisão do 
modelo para dar conta de algo não previsto, como 
uma nova força ou partícula até agora desconheci-
da, talvez decorrente de algum fenômeno quânti-
co ignorado. Não é a primeira vez que o modelo é 
posto à prova. Os neutrinos, partículas sem carga 
elétrica extremamente abundantes no Universo, 
não deveriam apresentar massa, segundo o mode-
lo. Mas hoje se sabe que eles têm alguma massa, 
ainda que muito pequena. Outras questões não 
explicadas pela teoria são a existência da matéria 
escura e da energia escura, os dois componentes 
mais abundantes do Cosmos, e a aparente predo-
minância da matéria sobre a antimatéria.

Os múons passaram a ser alvo de discussões 
recentes entre os físicos quando, em março, o ex-
perimento LHCb – um dos quatro grandes pro-
jetos realizados no Cern, que fica nos arredores 
de Genebra, na fronteira da Suíça com a França – 
divulgou novos resultados. Em artigo disponibi-
lizado como preprint, ainda não revisado por pa-
res nem aceito para publicação em um periódico 
científico, os membros da colaboração científica 
relatam que o decaimento de partículas originárias 
de colisões de prótons no interior do acelerador 
levaram à formação de 15% menos múons do que 
elétrons. Tecnicamente, essa discrepância é descri-
ta como uma violação da “universalidade do sabor 
do lépton”, uma das previsões do Modelo Padrão. 

Os léptons são partículas sem interação forte 
com spin 1/2. O spin é uma propriedade intrínse-
ca de partículas subatômicas que está associada à 
interação com campos magnéticos. Os tipos (ou 
sabores, no jargão da área) de léptons conhecidos 
são os elétrons, os múons, os taus e as três for-
mas distintas de neutrinos. “O conceito de uni-

versalidade de sabor dos léptons quer dizer que 
todos os processos que levam à formação de par-
tículas desse tipo, como os elétrons e os múons, 
devem ocorrer na mesma proporção”, explica o 
físico experimental brasileiro Rafael Silva Cou-
tinho, da Universidade de Zurique e membro da 
colaboração internacional do LHCb. “Se nosso 
experimento estiver correto, precisaremos de al-
go novo na física para explicar esse resultado.” O 
LHCb é uma colaboração internacional que conta 
com cerca de 1.500 membros de 89 instituições de 
19 países. Doze pesquisadores brasileiros de três 
instituições nacionais – a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), o Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas (CBPF) e a Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) – fa-
zem parte do experimento.

D
e forma simplificada, o experi-
mento consiste em promover a 
colisão de feixes de prótons que 
são acelerados até atingir quase a 
velocidade da luz e observar quais 
partículas se formam após os cho-

ques. Uma dessas partículas são os mésons B. De 
vida instável, eles decaem em frações de segundos 
em outras partículas. Ao se desintegrar, os mésons 
B dão origem a múons e elétrons, entre outras 
partículas. Detectores instalados no acelerador de 
partículas flagram a intensidade de formação das 
partículas. Segundo o Modelo Padrão, o mesmo 
número de elétrons e múons deveria resultar de tal 
processo. Na prática, o experimento encontrou 15% 
menos múons do que elétrons. “Múons são relativa-
mente fáceis de serem detectados”, explica o físico 
Murilo Rangel, da UFRJ, que participa do LHCb. 
“Nossa medida dificilmente não estará correta.”

Múon, um “elétron” 
pesado e instável
Algumas propriedades  
e informações sobre essa partícula 
conhecida há 85 anos 

Produzido naturalmente 

pela colisão de partículas  

de alta energia, denominadas 

raios cósmicos, com átomos 

na alta atmosfera ou,  

de forma induzida, em 

aceleradores de partículas, 

como o LHC e o Fermilab

Similar ao 

elétron, tem 

carga elétrica 

negativa, mas 

massa 207 

vezes maior

Interage com três das quatro  

forças conhecidas: a gravidade, o 

eletromagnetismo e a força nuclear fraca

Tem meia

vida de 2,2
milionésimos

de segundo

A cada minuto, 10 mil  
múons  provenientes de raios 

cósmicos atingem 1 metro 

quadrado da superfície terrestre

Como elétron, tau e 

neutrino, é classificado 

como um lépton, classe 

de partícula elementar 

que tem spin 1/2 e não 

interage com a força 

nuclear forte 

Por ser muito energético 

e viajar a uma velocidade 

próxima à da luz, pode 
penetrar até alguns 
quilômetros no interior 
de matéria densa, como 

rochas, e ser usado para 

escanear a parte interna 

de objetos volumosos, 

como pirâmides e vulcões 
Descoberto 

em 1936

FONTE FERMILAB
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O estudo com múons feito no Fermilab foi pu-
blicado em abril no periódico Physical Review 
Letters e faz parte do experimento Muon g-2, uma 
colaboração internacional que reúne 200 pesquisa-
dores de 35 instituições de sete países, sem a par-
ticipação de instituições brasileiras. Seu objetivo 
é refazer e refinar um trabalho que, em 2001, me-
diu pela primeira vez no Laboratório Nacional de 
Brookhaven, no estado norte-americano de Nova 
York, um excesso de magnetismo dos múons. O 
principal componente do equipamento usado em 
Brookhaven, um anel magnético supercondutor de 
15 metros de diâmetro, foi reinstalado no Fermilab 
para que o experimento pudesse ser realizado no-
vamente. A partir da colisão de prótons, o Muon 
g-2 produz um feixe de múons que circula quase 
à velocidade da luz pelo anel e interage no vácuo 
com grandes campos magnéticos. Os físicos en-
tão medem o chamado momento magnético dos 
múons, uma propriedade que faz com que essas 
partículas girem e se comportem como uma pe-
quena barra de ímã. Esse parâmetro é calculado 
pelo fator g, um valor muito próximo, mas supe-
rior a 2 (daí o nome do experimento Muon g-2). 

O experimento no Fermilab mediu esse parâme-
tro e encontrou, como ocorrera em Brookhaven, 
valores mais elevados para o momento magnético 
dos múons. “O que medimos reflete as interações 
dos múons com tudo o que existe no Universo, 
mas, quando os teóricos fazem esse cálculo, usan-
do todas as forças e partículas do Modelo Padrão, 
não se obtém a mesma resposta”, disse, em co-
municado de imprensa, a física Renee Fatemi, da 
Universidade do Kentucky, Estados Unidos, coor-
denadora das simulações do Muon g-2. Embora 
pareça um contrassenso para o leigo, o vácuo não 
é sinônimo de um espaço vazio na física quântica. 
Ele é povoado por partículas virtuais, que, devi-
do a flutuações do mundo quântico, aparecem e 
desaparecem aos pares quase instantaneamente 
e são difíceis de detectar. Hipotéticas interações 

dessas partículas virtuais com os múons poderiam 
ser fundamentais para entender as duas anomalias. 

Por ora, não é possível saber que forças ou par-
tículas desconhecidas poderiam explicar as duas 
medidas que não batem com as previsões do Mo-
delo Padrão. “Essas possíveis anomalias podem ou 
não estar correlacionadas e serem decorrentes de 
um mesmo ou de vários fenômenos quânticos”, 
comenta a física Renata Zukanovich Funchal, da 
Universidade de São Paulo (USP), que estuda teo-
rias que possam ir além do Modelo Padrão por 
meio de projeto financiado pela FAPESP. Partí-
culas não virtuais, mas ainda não descobertas, 
também poderiam estar por trás das violações 
ao Modelo Padrão protagonizadas pelos múons. 
“Partículas hipotéticas, como os leptoquarks e os 
bóson Z′ podem ser candidatas a explicar essas 
anomalias se sua existência for de fato confirma-
da no futuro”, comenta o físico teórico brasileiro 
Olcyr Sumensari, da Universidade Paris-Saclay. 

As duas aparentes violações do Modelo Padrão, 
tanto a do LHCb como a do Fermilab, já tinham 
sido detectadas em experimentos do passado, mas 
com um grau de certeza estatística relativamen-
te baixo. Agora as novas medições são mais ro-
bustas, embora ainda não tenham atingido o grau 
de precisão considerado o padrão-ouro da física. 
Normalmente, quando um dado apresenta uma 
precisão de 5 sigma ou 5 desvios-padrão, os físicos 
dizem que há uma descoberta. Nesse caso, a pro-
babilidade de haver erro é de 0,00006%, algo co-
mo 1 em 3,5 milhões. O trabalho no LHCb tem um 
desvio-padrão de 3,1 sigma, pouco mais de 0,2% de 
probabilidade de estar errado. Registros com esse 
nível de confiabilidade são considerados como uma 
evidência, mas não ainda uma descoberta. A medi-
ção da anomalia magnética observada nos múons, 
quando são levados em conta os dados produzidos 
no Fermilab e em Brookhaven, apresenta um grau 
de precisão ainda maior, de 4,2 sigma, isto é, uma 
chance em 40 mil de estar equivocada. 

À medida que o LHCb e o Muon g-2 avancem 
nos estudos nos próximos anos, as dúvidas sobre 
se as duas anomalias são reais ou fruto de erros 
de medição devem ser dissipadas. No momento, o 
acelerador do Cern está parado e só deve retomar 
o funcionamento em abril de 2022. Antes disso, o 
Fermilab talvez gere alguma notícia, pois mais de 
90% dos dados produzidos no experimento de 
Chicago com múons ainda não foram analisados. 
“Também é possível que nos próximos meses o Bel-
le II, experimento japonês concorrente do LHCb, 
divulgue alguma medição”, comenta Zukanovich. n
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Instalações do 
experimento LHCb,  
no Cern, onde  
uma possível anomalia 
na taxa de formação  
de múons foi medida

Artigos científicos
AAJI, R. et al. Test of lepton universality in beauty-quark decays. arXiv 
preprint. 22 mar. 2021.
ABI, B. et al. Measurement of the positive muon anomalous magnetic 
moment to 0.46 ppm. Physical Review Letters. 7 abr. 2021.
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AMBIENTE

E
ntre 1985 e 2018, a área ocu-
pada por vegetação nativa 
na América do Sul encolheu 
16% e a das terras dedica-
das à pecuária, agricultura e 
plantio comercial de árvores 

cresceu, respectivamente, 23%, 160% e 
288%. Durante esses 34 anos, 268 mi-
lhões de hectares, um território quase 
igual ao da Argentina, foram modifica-
dos pelo homem. A soma da extensão de 
terras alteradas nesse período e das que 
tinham sido modificadas anteriormente 
pela ação humana atingiu, em 2018, 713 
milhões de hectares, cerca de 40% da 
América do Sul. Os dados fazem parte 
de um estudo coordenado pela geógrafa 
boliviana Viviana Zalles, da Universidade 
de Maryland, Estados Unidos, com a co-
laboração de pesquisadores brasileiros, 
que foi publicado no final de março no 
periódico Science Advances. “É como 
se, nos últimos 34 anos, tivéssemos mu-
dado o uso da terra de uma área média 
equivalente a 21 campos de futebol por 
minuto”, compara Zalles. 

A mudança de uso da terra significa, 
geralmente, que uma área de floresta 
foi desmatada com o intuito de abrir 
espaço físico para o estabelecimento de 
uma atividade econômica, como agri-
cultura, pecuária ou uma obra de in-

Serviço Geológico dos Estados Unidos 
(USGS). Lançada em 1972, a iniciativa 
tem como objetivo observar a superfí-
cie terrestre a partir de satélites com 
câmeras. O estudo usou dados a partir 
de 1985, primeiro ano completo em que 
a América do Sul foi monitorada por um 
satélite da família Landsat com 30 me-
tros de resolução espacial. Os pesquisa-
dores selecionaram imagens aleatórias 
de mil trechos do continente e registra-
ram para que fim as áreas dessa amos-
tra eram destinadas em cada um dos 34 
anos cobertos pelo estudo. A partir dos 
registros e tendências desses trechos, a 
dinâmica de mudança de uso da terra foi 
calculada para toda a América do Sul.

O Brasil teve contribuição importante 
para o trabalho. Dados produzidos pelo 
Projeto de Mapeamento Anual da Co-
bertura e Uso da Terra no Brasil (Map-
Biomas), iniciativa da organização não 
governamental (ONG) Observatório do 
Clima, e pelo Laboratório de Processa-
mento de Imagens e Geoprocessamen-
to (Lapig), da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), foram utilizados para vali-
dar as observações que embasam o estu-
do. Um dos coautores do artigo, o geólo-
go Laerte Guimarães Ferreira, da UFG, 
explica que os dados obtidos por Zalles 
a partir de mil amostras de imagens do 

fraestrutura. Mas, além da expansão 
da agroindústria sobre antigas áreas de 
vegetação, o estudo identificou que 55 
milhões de hectares de paisagem natu-
ral foram alterados aparentemente sem 
nenhuma finalidade visível. “Essa área 
modificada é maior do que a Espanha e 
representa uma perda significativa para 
o funcionamento do ecossistema sem 
produzir nenhuma vantagem financei-
ra”, comenta a geógrafa. “É uma situação 
em que todos perdem, tanto do ponto de 
vista ambiental como econômico.” No 
período do estudo, houve um aumento 
de 60% no tamanho da área modificada 
pelo homem. No Brasil, cujo território 
equivale a quase metade da América do 
Sul, o crescimento da extensão de terras 
com uso alterado foi o mais elevado do 
continente, de 64%, e a Amazônia foi o 
bioma mais impactado. Na Argentina, se-
gundo maior país da região,  a dimensão 
da área de terras com uso modificado 
subiu apenas 23% no período. 

Para avaliar as mudanças causadas pe-
lo homem no uso e na ocupação da terra,  
sobretudo em relação à cobertura natu-
ral, o grupo de Zalles utilizou como pon-
to de partida uma grande base de dados 
aberta ao público: imagens dos satélites 
Landsat, programa conjunto da Nasa, a 
agência espacial norte-americana, e do FO
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Landsat foram confrontados com mais 
de 85 mil pontos amostrais fornecidos 
pelo Lapig. Ao comparar os dois conjun-
tos de dados, vimos que as estimativas de 
uso da terra para o Brasil apresentavam 
dinâmicas de transformação muito se-
melhantes e corroboram a precisão dos 
resultados publicados”, diz Ferreira. O 
geógrafo Marcos Rosa, coordenador téc-
nico do MapBiomas, que não faz parte 
da equipe que assinou o artigo científico, 
também elogia o método empregado no 
estudo. “Os pesquisadores calcularam a 
estatística de mudança de uso da terra 
a partir dessas mil amostras”, explica 
Rosa. “É um método simplificado que 
obteve um ótimo resultado para estimar 
as mudanças e a perda da vegetação em 
toda a América do Sul.” 

COMMODITIES AGRÍCOLAS
A produção de commodities agrícolas 
tem papel crucial nas mudanças de uso 
de solo observadas na América do Sul. 
De acordo com dados da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO), em 1985, primei-
ro ano do estudo, a América do Sul pro-
duzia um quarto da soja mundial. Em 
2018, último ano observado pela equipe 
de Zalles, o continente produzia mais 
da metade da leguminosa no mundo. A 

região também é a que tem o maior re-
banho de bovinos, o que demanda mais 
pastagens. Alguns pesquisadores afir-
mam ser possível expandir a agrope-
cuária no Brasil sem promover desma-
tamento. Dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), no 
entanto, indicam que isso não tem ocor-
rido. Entre 2000 e 2018, a área agrícola 
no país aumentou 45% e a de pastagens 
com manejo, 27%. No mesmo período, 
segundo o IBGE, a extensão das flores-
tas diminuiu quase 8% e a de vegetação 
campestre, 10%. 

Para Zalles, o ritmo de diminuição do 
território ocupado por esses biomas é 
preocupante, sobretudo porque países 
como o Brasil não têm dado seguimen-
to a políticas de preservação ambien-
tal eficazes que, até pouco tempo atrás, 
eram adotadas. “O declínio das taxas de 
desflorestamento no Brasil entre 2004 
e 2012 foi um exemplo para outros paí-
ses”, diz a pesquisadora. “Contudo, para 
realmente preservar florestas e outros 
biomas naturais, esse progresso precisa 
ser contínuo e perdurar.” n

Artigo científico
ZALLES, V. et. al. Rapid expansion of human impact on 
natural land in South America since 1985. Science Ad-
vances. 31 mar. 2021.

Trecho desmatado  
da floresta amazônica 
perto de Porto Velho, 
em Rondônia

América do Sul perde vegetação natural  

e ganha pastagens e lavouras nas últimas  

três décadas e meia

Tiago Jokura

Evolução do uso 
da terra na região
Área de vegetação nativa na 
América do Sul encolheu 16% 
entre 1985 e 2018

FONTE ZALLES, V. ET AL. SCIENCE ADVANCES. 2021
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É a vida dos empreendedores  

em meio a imprevistos contínuos  

que podem levar ao sucesso

Carlos Fioravanti

COMEÇAR, 
CAIR,  
RENOVAR, 
RECOMEÇAR

INOVAÇÃO

K
L

A
U

S 
V

E
D

FE
LT

 / 
G

E
T

T
Y

 IM
A

G
E

S



la FAPESP por meio de projetos da linha re-
gular de auxílio à pesquisa ou do Pipe, desen-
volvidos no estado de São Paulo e noticiados 
na revista desde 1999, quando o programa foi 
lançado. Dezesseis coordenadores (alguns res-
ponsáveis por mais de um trabalho) retorna-
ram a consulta feita por e-mail. A revista não 
conseguiu falar com os demais responsáveis – 
não responderam às mensagens ou os dados de 
contato estavam desatualizados.

Pequenas empresas que surgiram a partir de 
inovações, quando enfrentam grandes percalços, 
frequentemente não sobrevivem por ainda não 
terem conseguido se estruturar completamente. 
Em organizações maiores, as dificuldades enfren-
tadas no desenvolvimento tecnológico podem 
ser absorvidas sem colocar em risco a existên-
cia da empresa.  Os percursos das inovações que 
puderam ser reconstituídos aqui exemplificam 
dificuldades e impasses do planejamento, na 
formação das equipes ou no desenvolvimento 
comercial, que desfazem os sonhos e roubam o 
sono de pesquisadores. Por outro lado, os obstá-
culos, ao serem enfrentados, revelam a capaci-
dade dos inovadores de mudar as rotas iniciais, 
criar estratégias para conquistar seus clientes e 
recomeçar, muitas vezes com sucesso.

“Ter um protótipo ótimo é uma pequena parte 
do desenvolvimento de um produto”, afirma Hol-

A
o ler os planos de negó-
cio de amigos que querem 
empreender, o engenhei-
ro eletricista e empresá-
rio Rafael Holzhacker em 
geral elogia e depois alerta: 
“Esteja preparado porque 

nada vai acontecer como planejado. O que você 
quer fazer provavelmente vai custar o dobro e 
demorar três vezes mais”. Diretor da Timpel, 
fabricante de instrumentos médicos, Holzhac-
ker sabe do que está falando. Embora pouco 
comentados, os imprevistos são constantes na 
vida dos inovadores – ansiedade da equipe, 
falta de dinheiro ou de material, dificuldade 
de importação de componentes ou trabalho 
extra para ajustar os pedidos de patentes e de 
aprovação de órgãos públicos. 

Pesquisa FAPESP tem apresentado expe-
riências bem-sucedidas de empresas apoiadas 
pelo programa Pesquisa Inovativa em Peque-
nas Empresas (Pipe), como, entre as mais re-
centes, o ventilador pulmonar da Magnamed 
(ver Pesquisa FAPESP nos 259 e 291) e o mo-
nitor de pressão intracraniana da brain4ca-
re (ver Pesquisa FAPESP nos 221 e 280). Dessa 
vez, em busca das dificuldades do desenvol-
vimento das inovações propostas, selecionou 
35 projetos de produtos médicos apoiados pe-
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zhacker. Depois, será preciso ampliar a escala 
de produção, ter acesso a investidores, conse-
guir as aprovações dos órgãos governamentais, 
conquistar os clientes para, enfim, vender o 
produto. Ele compara o trabalho a um videoga-
me, em que cada fase é mais difícil e exige mais 
habilidades que a anterior. A empresa recebeu 
apoio do Pipe para três projetos desde 2015, o 
mais recente no ano passado para adaptar seu 
tomógrafo por impedância elétrica a ser usado 
no tratamento de pacientes com Covid-19 em 
estado grave sob ventilação artificial (ver Pes-
quisa FAPESP n° 291). 

Na incubadora de empresas do Supera Parque 
de Inovação e Tecnologia, de que foi presidente 
até 2020, o físico Adilton Carneiro, coordenador 
do grupo de inovação em instrumentação mé-
dica e ultrassom da Universidade de São Paulo 
(USP) em Ribeirão Preto, observou que em-
presas formadas apenas por um único tipo de 
profissional – engenheiros, por exemplo – já 
nascem frágeis. “É muito importante que as 
equipes contem com especialistas em adminis-
tração e em assuntos jurídicos para minimizar 
erros e acelerar o desenvolvimento dos novos 
negócios”, sugere. 

O 
engenheiro biomédico 
Aron Andrade, do Insti-
tuto Dante Pazzanese de 
Cardiologia, observou que 
os atrasos na área médica 
são comuns, por causa das 
exigências éticas, científi-

cas e legais para a realização de experimentos. 
Ele trabalha desde 2007 no desenvolvimento 
de uma versão nacional de coração artificial im-
plantável. Com colegas da Escola Politécnica da 
USP, fez o protótipo, que apresentou resultados 
satisfatórios em 24 bezerros, cujo coração é do 
tamanho aproximado ao humano, e foi aprova-
do para testes em pessoas. Deveria ter sido im-

 
Um erro comum: 
focar no 
desenvolvimento  
do produto  
e demorar para 
buscar o encaixe 
com o mercado

plantado em pacientes com 
insuficiência cardíaca em 
2011 (ver Pesquisa FAPESP 
n° 185), mas o trabalho não 
avançou como esperado.

“Os pacientes candida-
tos ao implante passam 
por um tratamento médico 
preliminar. Se melhoram, 
deixam de ser candidatos 
ao implante. Se pioram, 
também, porque entram 
em outros tratamentos”, 
comenta Andrade. “Ainda 
não resolvemos o impasse 
sobre o momento adequa-
do de fazer o implante em 
pessoas.” Segundo ele, um 
caminho em avaliação no 
momento é o implante de 
pequenas bombas centrífu-
gas, cujo procedimento cirúrgico é mais simples 
que a de um coração artificial inteiro. Capaz 
de bombear sangue do ventrículo esquerdo do 
coração para a artéria aorta, o dispositivo já foi 
colocado em três animais, também com bons re-
sultados, e a princípio poderia beneficiar pacien-
tes com alguns tipos de problemas cardíacos.

MUDANÇA DE PLANOS
“Sei que as projeções iniciais raramente se cum-
prirão, mas com elas pelo menos temos um nor-
te”, reconhece o biólogo Marcos Tadeu dos San-
tos, fundador da Onkos, de Ribeirão Preto, insta-
lada desde 2018 em um espaço próprio, após três 
anos no parque tecnológico da cidade. Em 2017, 
ele licenciou os direitos exclusivos de uso de seu 
primeiro produto, um método de identificação da 
origem primária de tumores metastáticos, para 
uma grande rede de exames laboratoriais, mas 
ficou insatisfeito porque não poderia alcançar a 
visibilidade que gostaria para conquistar novos 
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clientes e promover os produtos seguintes. “Para 
a empresa que licenciou nosso teste, era um a 
mais entre centenas de outros”, avalia. 

A 
insatisfação motivou uma 
mudança de estratégia de 
negócios. Em março de 
2018, como planejava, San-
tos lançou outro teste, para 
diagnóstico de nódulos de 
tireoide, por meio da análise 

de microRNAs (ver Pesquisa FAPESP nos 264 
e 275). Dessa vez, porém, sua própria equipe 
fará os exames para os laboratórios, a partir de 
amostras de biópsias enviadas por correio. 

“Passo boa parte do dia conversando com 
médicos, discutindo os resultados dos exames, 
para ver quando as cirurgias são realmente ne-
cessárias ou quando poderiam ser evitadas”, 
comenta. “Meu desafio agora é convencer as 
operadoras de saúde a cobrirem os custos do 
teste, que poderia evitar cirurgias, muito mais 
caras, com reposição hormonal nos anos se-
guintes.” A mudança também ajudou a clarear 
os planos: “Quero ter poucos produtos de alto 
valor agregado, para grandes mercados, a se-
rem atendidos por equipes especializadas”.

Também em Ribeirão Preto, o físico-médico 
Felipe Grillo, da Gphantom, teve uma decepção 
e depois uma surpresa boa, que lhe abriu no-
vos caminhos. Em 2017, no início do surto de 
zika no Brasil, ele acelerou o trabalho em um 
manequim para profissionais da área médica 
treinarem a amniocentese. O exame começa 
com a retirada de líquido amniótico por meio 
de uma agulha na barriga de mulheres grávidas 
e revela se o feto está infectado pelo vírus zika, 
entre outros possíveis de serem rastreados. O 
surto passou, muitos ambulatórios de exame 
de grávidas fecharam e o manequim ainda não 
está concluído – uma das razões é a dificuldade 
em encontrar peças para montá-lo.

Ao vender seu primeiro simulador, para iden-
tificação de tumores ou cistos de mama, Grillo 
notou que o interesse dos clientes era grande, 
na verdade por um produto de desenvolvimento 
mais recente, para treinar a aplicação de anes-
tesia. A situação o levou a concluir que “temos 
de ver o que o mercado precisa, não só o que 
queremos vender”. A participação em feiras 
médicas lhe permitiu conhecer um exportador, 
com quem assinou um contrato em 2019, com 
a assessoria jurídica da Supera, que começou 
a vender seus manequins para treinamento 
médico na França.

Seus manequins simuladores foram usados 
no planejamento da bem-sucedida cirurgia de 
separação de duas irmãs gêmeas siamesas em 
2019 no hospital da USP de Ribeirão Preto, o 
que lhe trouxe visibilidade e reconhecimento 
(ver Pesquisa FAPESP nos 247 e 276). Hoje, ou-
tras empresas passaram a encomendar protó-
tipos de manequins para usos específicos em 
treinamento médico. 

Em 2020, o físico Andrey Soares, atualmente 
em estágio de pós-doutorado na Embrapa Ins-
trumentação, em São Carlos, interior paulista, 
mesmo sem ter ainda uma empresa própria, 
começou a receber encomendas de projetos de 
dispositivos eletrônicos – os biossensores – para 
identificação de microrganismos em processos 
industriais. O interesse de quem o procurou 
decorreu da sua visibilidade em um projeto 
anterior, para detecção de tumores de pâncreas 
(ver Pesquisa FAPESP n° 242). Resultado de seu 
doutorado no Instituto de Física de São Carlos 
(IFSC) da USP, esse trabalho não avançou como 
ele gostaria. “A prova de conceito deu certo, mas 
estamos com dificuldades para aprovar o pro-
jeto na Anvisa [Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária]”, relata. 

O físico Osvaldo Novais de Oliveira Junior, 
do IFSC-USP, que orientou o doutorado de 
Soares, conta que para fazer os pedidos de cer-

Inovações da área médica  
(da esq. para a dir.):  
manequim para treinamento, 
broca odontológica da 
Clorovale e aparelho  
de terapia fotodinâmica 
contra câncer de um grupo  
da USP de São Carlos
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tificação de um diagnóstico para a Anvisa eles 
precisariam ter vários protótipos à mão. “Te-
ríamos também de testar a reprodutibilidade e 
a durabilidade dos dispositivos. É um trabalho 
extremamente caro”, comenta. Segundo ele, 
só faria sentido avançar nessa direção se hou-
vesse uma empresa interessada em produzir 
os testes diagnósticos.

O 
engenheiro de materiais 
Valtencir Zucolotto, do 
IFSC-USP, enfrenta um 
problema similar com um 
biossensor para diagnós-
tico de dengue e zika que 
detecta o vírus causador 

de uma ou de outra doença por meio da variação 
de sinal elétrico (ver Pesquisa FAPESP n° 258). 
“Estamos finalizando os protótipos e o próximo 
passo é apresentar a empresas interessadas em 
continuar o trabalho”, diz ele. Sua equipe faz 
biossensores para uma empresa multinacional 
que devem depois ser produzidos em maior es-
cala. “Quando a empresa participa desde o início, 
as chances de comercialização são maiores”, 
observa Zucolotto.

Segundo o engenheiro de produção Eduardo 
Zancul, da Escola Politécnica da USP e mem-
bro da Coordenação Adjunta para Inovação da 
Diretoria Científica da FAPESP, um problema 
comum é os empreendedores focarem no de-
senvolvimento do produto e demorarem para 
buscar o encaixe com o mercado. “Quando veem 
que o mercado não quer o que eles fizeram, têm 
de mudar o direcionamento a partir do enten-
dimento das reais necessidades dos clientes.”

Quem parte de uma demanda real aparen-
temente tem mais chances de sucesso. Em um 
dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão 
(Cepid) financiados pela FAPESP, o grupo de 
óptica do IFSC-USP era procurado frequente-
mente por pessoas com dor e limitação de mo-

vimento nos membros. Todos queriam utilizar 
um dispositivo de terapia fotodinâmica, que 
reúne laser e ultrassom em um único aparelho 
e alivia as dores da artrite. Motivada, a equi-
pe coordenada pelo físico Vanderlei Bagnato 
aperfeiçoou um equipamento que foi aprovado 
na Anvisa, ganhou o nome de Recupero e está 
sendo produzido e vendido pela MM Optics, 
também de São Carlos. 

Houve imprevistos, claro. Vários protótipos 
tiveram de ser montados e testados em mode-
los animais e depois em mulheres idosas com 
osteoartrite nas mãos e nos joelhos. A terapeu-
ta ocupacional Alessandra Rossi Paolillo, da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 
acompanhou os testes e sabia que a adesão 
das voluntárias era importante. Um dia uma 
das participantes não apareceu nas avaliações. 
Paolillo ligou para a mulher, que naquele dia 
não teria como sair. “Não tive dúvida, peguei 
meu carro e fui buscá-la em casa”, contou a 
pesquisadora. 

Também há resistências. “Quando comecei 
a pesquisar com meu grupo em terapia foto-
dinâmica, nos anos 1990, os médicos da So-
ciedade Brasileira de Cancerologia me critica-
vam ferozmente”, recorda Bagnato. “Uma vez 
uma médica me disse ‘não podemos brincar 
de Frankenstein’. Ela não sabia que esse tipo 
de tratamento já era usado contra câncer de 
esôfago nos Estados Unidos.” Ele se orgulha 
de ter ajudado a lançar cerca de 40 produtos 
já no mercado a partir das pesquisas de seu la-
boratório (ver Pesquisa FAPESP nos 74, 94, 139, 
160, 299). “Mas ainda digo todos os dias para 
minha equipe: para ter sucesso, tem de saber 
administrar o fracasso.”

 
PRIMEIRO, O MAIS SIMPLES
“Os empreendedores inovadores têm de ter fle-
xibilidade e oferecer o que o mercado quer com-
prar”, reitera o administrador de empresa Mar-

Mais inovações (da esq.  
para a dir.): eletrodo de 
dispositivo para detecção  
de antígenos da USP de  
São Carlos, ventilador 
pulmonar da Magnamed  
e tomógrafo da Timpel 
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celo Nakagawa, do Insti-
tuto de Ensino Superior e 
Pesquisas (Insper), refor-
çando a conclusão de Fe-
lipe Grillo, da Gphantom. 
Autor de Empreendedoris-
mo: Elabore seu plano de 
negócio e faça a diferença 
(Senac, 2013), Nakagawa é 
membro da coordenação 
do Pipe Empreendedor – 
Programa de Treinamento 
em Empreendedorismo de 
Alta Tecnologia. 

Criado em 2016 pela FA-
PESP em parceria com a 
Universidade George Wa-
shington, dos Estados Uni-
dos, o Pipe Empreendedor 
recebeu 336 pesquisadores 
com projetos apoiados pe-

lo Pipe. Já na 16ª turma, o programa oferece 
um treinamento de sete semanas, nas quais os 
participantes têm de ouvir potenciais clientes, 
para aferir a consistência de seus planos de ne-
gócio, e recebem mentoria de empresários ex-
perientes que os ajudam a depurar seus planos. 
“Não há demérito nenhum em começar com o 
simples”, afirma Nakagawa.

Essa abordagem ajudou no percurso de Hol-
zhacker, da Timpel. Há quatro anos, ele co-
meçou a vender um modelo simples de um 
tomógrafo por impedância elétrica (ver Pes-
quisa FAPESP n° 259). Seu objetivo era ganhar 
mercado e fôlego para amadurecer versões 
mais sofisticadas. Os aparelhos mais refina-
dos, porém, exigem mais trabalho e tempo até 
ficarem prontos, por causa principalmente da 
aprovação dos organismos regulatórios nacio-
nais e internacionais.

“Desenvolvemos e fabricamos os equipamen-
tos de acordo com normas internacionais, mas 

sempre há interpretações e questionamentos”, 
diz. No final de fevereiro, ele havia participado 
de mais uma videoconferência com equipes 
da agência de medicamentos e alimentos dos 
Estados Unidos, a FDA. “Foram 11 médicos e 
especialistas em riscos que fizeram perguntas 
difíceis de responder e pediram mais análi-
ses para demonstrar a efetividade de uma no-
va funcionalidade que queremos aprovar lá.” 
Holzhacker exporta quase toda sua produção.

 

A
mpliar o mercado externo é 
um dos desafios atuais dos 
três sócios da Phelcom – os 
três físicos, ex-alunos do 
IFSC-USP, que se dedica-
ram a áreas diferentes da 
empresa, produção, ne-

gócios e pesquisa. Com apoio da FAPESP, da 
Samsung, do Hospital Israelita Albert Einstein 
e da Financiadora de Estudos e Projetos (Fi-
nep), eles desenvolveram e lançaram há dois 
anos o Eyer, versão portátil do retinógrafo, 
aparelho que registra imagens da retina (ver  
Pesquisa FAPESP n° 249).

“As dificuldades mudam ao longo do tem-
po”, relata Flavio Pascoal Vieira, diretor de 
operações da empresa. “Inicialmente o desa-
fio era tecnológico: vai funcionar? Depois foi 
de financiamento: vou ter dinheiro para fazer 
tudo o que estou propondo? Em seguida o de 
mercado: os clientes vão comprar o meu pro-
duto? E de fabricação: conseguirei produzir 
com qualidade tudo o que eu vendi?”, resume 
ele. Também havia dúvidas sobre os recursos 
humanos, em como formar e manter um time 
motivado, produtivo e inovador. Mais recente-
mente a preocupação é com a segurança ope-
racional, sobre como se preparar caso algum 
elo dessa corrente produtiva falhe. Como diz 
Nakagawa, “empreender é uma estrada cheia 
de curvas”. n

 
Não há demérito 
nenhum em  
começar com  
o simples,  
afirma Nakagawa
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U
m equipamento totalmen-
te nacional chamado sus-
ceptômetro, que mede os 
níveis de ferro no fígado 
de pessoas hospitalizadas 

por meio da intensidade do campo mag-
nético emitida por esse elemento quí-
mico, começou a ser desenvolvido em 
1998 e mostrou-se tecnicamente viável. 
O protótipo funcionou durante 15 anos 
no Hospital das Clínicas da USP de Ri-
beirão Preto (ver Pesquisa FAPESP n° 
90). Em 2014, foi desativado. 

Uma das razões é que o aparelho não 
se mostrou economicamente viável, já 
que o pequeno número de pacientes em 
que poderia ser usado não justificava os 
custos de produção. A outra é que o in-
vento se mostrou dispensável, porque a 
mesma equipe que o construiu progra-
mou os aparelhos de ressonância mag-
nética nuclear já instalados no hospital 
para também lerem o teor de ferro he-
pático, com uma precisão equivalente.

“O susceptômetro foi útil para criar 
outra aplicação para o aparelho de res-
sonância, para formar empreendedores e 
para outras pesquisas”, comenta o físico 
Adilton Carneiro, da USP de Ribeirão 
Preto, que desenvolveu o equipamen-

gas, Jean-Jacques de Groote, que traba-
lhava com ela no projeto, foi contratado 
na Eyetec para desenvolver o programa 
de um aparelho similar, o topógrafo de 
córnea (ver Pesquisa FAPESP n° 114).

A Eyetec guarda a memória de proje-
tos interrompidos por causa de resulta-
dos insatisfatórios, como o do topógrafo 
ocular intracirúrgico. “A ideia era muito 
boa, mas o protótipo não era muito prá-
tico e não sentimos que valeria a pena 
investir na produção desse produto, pois 
não vimos que ele teria um grande mer-
cado”, comenta Sílvio Antonio Tonissi 
Junior, diretor da empresa. “O apare-
lho funcionava bem, mas era necessá-
rio esperar muito tempo para fazer o 
processamento da imagem e calcular 
o mapa topográfico, quando o médico 
precisa ter o resultado quase em tempo 
real.” Outro inconveniente é que o ins-
trumento, pouco compacto, precisava 
ser colocado entre o olho do paciente 
e o microscópio, às vezes atrapalhando 
os movimentos do cirurgião. “Apesar 
de não ter vingado, muitas partes desse 
projeto foram aproveitadas e ajudaram 
na melhoria do topógrafo de córnea, um 
dos produtos principais da empresa até 
hoje”, afirma Tonissi. n

to durante seu doutorado, orientado 
por Oswaldo Baffa. Segundo Carneiro, 
dessas experiências nasceram duas em-
presas, a Figlabs, adquirida pelo grupo 
Gnatus, e a Gphantom, instalada na in-
cubadora Supera.

Carneiro, por sua vez, trabalha em 
novas tecnologias, dessa vez reunindo 
técnicas magnéticas e ultrassom, para 
identificar tumores e ampliar a ação de 
medicamentos, como detalhado em um 
artigo publicado em janeiro de 2021 na 
revista científica IEEE Transaction on 
Biomedical Engineering. Os testes em ca-
mundongos começaram no ano passado.

TOPÓGRAFO OCULAR
Em 2004, diante da alta carga de traba-
lho como professora recém-contratada 
na Escola de Engenharia de São Carlos 
da USP, a física Liliane Ventura decidiu 
parar o desenvolvimento do ceratôme-
tro, um aparelho que mede a curvatura 
da córnea e poderia ajudar nos testes de 
uso de lentes de contato (ver Pesquisa 
FAPESP n° 107). Segundo ela, o trabalho 
não se perdeu, porque partes do desen-
volvimento do software do equipamento 
serviram de base para outros produtos 
de empresas nacionais. Um de seus cole-

Topógrafo de córnea  
da Eyetec (detalhe e visão 
geral): para auxiliar 
cirurgias oftalmológicas

QUEM MUDOU  
O RUMO… 

Projetos interrompidos podem ser   

úteis em outras aplicações
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Os projetos e artigos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.

…E QUEM  
RECOMEÇOU 
Iniciativas de negócio que parecem equivocadas  

devem ser percebidas e corrigidas a tempo

Hemoglobinômetro  
da Exa-m:  
para identificar  
e combater a anemia

E
m 2003, a Clorovale começou 
a vender e, pouco tempo de-
pois, a exportar pontas com 
diamante sintético para apa-
relhos odontológicos de ultras-

som (ver Pesquisa FAPESP nos 78 e 192). O 
físico Vladimir Airoldi, um dos fundado-
res da empresa criada em 1997, conta que 
para continuar crescendo e conquistar 
novos mercados precisavam de investi-
dores externos, já que as reservas finan-
ceiras eram escassas.   

A conversa com os primeiros interes-
sados do exterior que os procuraram não 
evoluiu. “Eles insistiam para vendermos 
a tecnologia de produção, que queriam 
mandar para a matriz, no exterior”, conta 
Airoldi. “O fato de a FAPESP ser coautora 
da patente contribuiu para que o negócio 
não avançasse.”

O problema ocorreu com outro investi-
dor, em 2011. “Por inexperiência dos ges-
tores e falta de apoio jurídico”, ele relata, 
“não tínhamos noção dos efeitos do con-
trato que assinamos”. Como decorrência, 
assumiu um diretor administrativo indi-
cado pelos investidores e pago pela em-
presa que mudou o rumo do negócio ao 
deixar de lado a área médica e priorizar 
a petrolífera, com brocas para perfuração 

problema em 76% delas, como descrito 
em um artigo publicado em fevereiro de 
2011 no Jornal de Pediatria e dois meses 
depois no BIS – Boletim do Instituto de 
Saúde. Em outro teste, os pesquisado-
res reduziram a prevalência de anemia 
de 54% para 28% entre 3 mil crianças, 
adolescentes e adultos de comunidades 
ribeirinhas da ilha do Marajó, no Pará, e 
em Macapá, no Amapá.

Os coordenadores do projeto receberam 
um prêmio em 2012, de cuja entrega o en-
tão ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 
participou. Mesmo assim, as conversas 
com autoridades da saúde para propor 
o aparelho como parte de uma ação de 
política pública não avançaram. “A ane-
mia é um problema sério, que prejudica 
a aprendizagem das crianças e a produ-
tividade dos adultos”, argumenta Bracco. 
“Ter um equipamento à mão facilita mui-
to a vida do médico, que pode detectar o 
problema durante a consulta e já começar 
o tratamento”, reforça o farmacêutico-
-bioquímico Jair Ribeiro Chagas, da Uni-
versidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
um dos fundadores da Exa-m, com o físico 
Paulo Alberto Paes Gomes, atualmente na 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), e 
o veterinário Maurício de Oliveira.

A empresa vendeu apenas 50 equi-
pamentos, não conseguiu abrir outros 
mercados e por fim se desfez em 2017. 
“Os investidores com quem conversamos 
não entendiam as exigências técnicas do 
setor da saúde e esperavam resultados 
rápidos”, comenta Chagas. Em 2020 ele 
se animou novamente e se associou a ou-
tros três empresários experientes para 
buscar investidores e retomar o projeto 
de fabricação do medidor de hemoglo-
bina. “Queremos refazer o aparelho, que 
poderia ser do tamanho de um celular”, 
planeja Chagas. n 

de petróleo, que foram desenvolvidas, 
testadas e aprovadas. Cinco anos depois, 
apesar de alguns protótipos terem sido 
vendidos, o plano não se sustentou.

Em 2016, Airoldi e seus sócios dispen-
saram os investidores e as diretorias, rees-
truturaram a empresa e resgataram o tra-
balho na área médico-odontológica. “Es-
tamos recolocando a empresa nos eixos. 
Em 2017 dobramos o faturamento. Em 
2018, dobramos de novo e em 2019 prati-
camente dobramos outra vez”, comemora.

As mudanças mais recentes incluem a 
troca da diretoria comercial, a criação de 
um departamento de marketing, a amplia-
ção da linha de produtos e a associação 
com um escritório de advocacia para au-
xiliar nos contratos e na gestão da equipe, 
atualmente com 35 funcionários. “Esta-
mos abertos para avaliar investimentos 
externos, mas agora sabemos para onde 
vamos e como fazer”, conclui.

INOVAÇÃO CONTRA ANEMIA
“Não basta um bom protótipo nem bons 
testes de campo para as portas se abri-
rem”, afirma o pediatra Mario Bracco. De 
2007 a 2009, ele coordenou um projeto 
apoiado pela FAPESP e pelo Ministério 
da Saúde para avaliar as possibilidades 
de uso no sistema público de saúde de 
um medidor automático portátil de he-
moglobina. Capaz de dar o resultado em 
poucos minutos, a partir de uma gota de 
sangue, o aparelho chamado hemoglo-
binômetro tinha sido desenvolvido pela 
empresa Exa-m, ligada à incubadora da 
Universidade de Mogi das Cruzes (ver 
Pesquisa FAPESP n° 151).

Em um dos testes, a equipe de pesqui-
sa, com médicos, enfermeiros e nutricio-
nistas, detectou anemia em cerca de 25% 
entre as 667 crianças de escolas públi-
cas de Ilhabela, no litoral paulista, e em 
outras 219 de Santa Luzia do Itanhy, em 
Sergipe. O tratamento de três meses com 
a ingestão de sulfato ferroso eliminou o 
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Startup paulista desenvolve aparelho vestível 

projetado para identificar ataques  

com cerca de meia hora de antecedência

Frances Jones

NEUROLOGIA

ALERTA  
CONTRA CRISES 
EPILÉPTICAS
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É esse padrão que a física Hilda Cerdeira diz ter 
identificado depois de se debruçar sobre bases de 
dados internacionais com informações de pessoas 
com epilepsia que ficaram internadas para serem 
submetidas a cirurgia. Em suas investigações, a 
pesquisadora afirma ter detectado a ocorrência 
de um padrão cerebral específico a partir de 25 
minutos antes da crise. 

Argentina naturalizada brasileira, Cerdeira já 
estava aposentada pela Unicamp e pelo Centro 
Internacional de Física Teórica Abdus Salam, em 
Trieste, na Itália, quando iniciou as pesquisas com 
os sinais cerebrais da epilepsia, empregando uma 
metodologia desenvolvida anteriormente por ela 
para decodificar sinais caóticos em sistemas não 
lineares. O interesse pelo assunto surgiu ao pro-
ferir uma palestra no Hospital Sírio-Libanês, em 
São Paulo, em 2008, e tomar conhecimento do pa-
drão desordenado dos sinais dos encefalogramas.

PROVA DE FOGO
A pesquisa realizada na Epistemic, afirma Gomez, 
está em linha com a que é feita pelos grupos mais 
avançados no mundo. “Desconheço a existência 
de um dispositivo como o nosso no mercado”, 
ressalta. A prova de fogo serão os testes progra-
mados para ocorrer na Unicamp, executados em 
parceria com o Instituto Brasileiro de Neurociên-
cias e Neurotecnologia (Brainn), um dos Centros 
de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) apoiados 
pela FAPESP. Durante o estudo, com duração de 
18 meses, os pesquisadores poderão conferir em 
voluntários se o padrão encontrado por Cerdeira 
indica, de fato, a iminência de uma crise epiléptica.

Gomez explica que, em geral, pessoas que vão 
se submeter a uma cirurgia para o controle da 
doença ficam internadas para registro de vídeo 
acoplado ao EEG para localizar a área cerebral 
responsável pela origem das crises. Indicado para 
o universo dos 30% de pacientes cuja epilepsia 
é refratária à terapia com drogas antiepilépticas, 
o tratamento cirúrgico pode envolver tanto a re-
moção da parte do tecido cerebral responsável 
pela origem das crises como a interrupção da 
comunicação entre as estruturas cerebrais en-
volvidas nelas. Antes da cirurgia, os pacientes 
são monitorados 24 horas por dia por EEG e têm 
sua medicação para controle das crises reduzida, 
o que aumenta o risco de ocorrência de eventos. 
Os dados de aproximadamente 200 registros de 
crises epilépticas em 50 pacientes foram utiliza-
dos por Cerdeira para identificar um padrão da 
chamada fase pré-ictal – termo médico que pode 
ser traduzido como pré-crise.  

P
rocurando minimizar o sofrimento de 
pessoas com epilepsia, uma startup 
paulista desenvolveu um dispositivo 
portátil para combater uma das princi-
pais características da doença: sua im-
previsibilidade. Um aparelho vestível 
não invasivo, cujo objetivo é detectar e 
avisar os próprios afetados ou pessoas 
próximas de possíveis crises epilépti-

cas com até 25 minutos de antecedência, começará 
a ser testado ainda este ano no Hospital de Clínicas 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
A epilepsia é uma doença neurológica ainda sem 
cura que afeta cerca de 50 milhões de pessoas no 
mundo. Estima-se que o número de brasileiros com 
essa enfermidade ultrapasse 2 milhões.

A inovação é fruto do esforço de pesquisa da 
Epistemic, empresa criada em 2015 e instalada no 
Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecno-
logia (Cietec) da Universidade de São Paulo (USP). 
Batizado de Aurora, o protótipo encontra-se em 
sua quarta versão. Lembra um fone de ouvido ou 
uma tiara de cabelo, contendo em seu interior um 
miniaparelho de eletroencefalograma (EEG), que 
registra a atividade elétrica do cérebro. O EEG, por 
sua vez, está conectado a um software que proces-
sa as informações das ondas cerebrais e faz soar 
um alarme para o smartphone do portador e de 
alguém próximo caso o algoritmo detecte que uma 
crise se aproxima. O desenvolvimento do Aurora 
é apoiado pelo Programa Pesquisa Inovativa em 
Pequenas Empresas (Pipe), da FAPESP.

“É igual aos aparelhos tradicionais de eletroen-
cefalograma, só que miniaturizado. Cabe na palma 
da mão”, diz a engenheira eletricista Paula Gomez, 
que fundou a empresa em 2015 com a mãe, a fí-
sica teórica Hilda Cerdeira, estudiosa da teoria 
do caos e sistemas não lineares, e os engenheiros 
Conrado Leite de Vitor e Giuliano Leite de Vitor. 
A proposta é que os pacientes usem o dispositi-
vo continuamente e ao receber o aviso possam 
se proteger, tomando a medicação prescrita pelo 
médico ou dirigindo-se a um lugar seguro. Essa 
possibilidade permitiria uma melhor qualidade 
de vida, com menos limitações e maior autono-
mia, segundo os desenvolvedores da tecnologia. 

Um grande desafio para os estudiosos de epilep-
sia é encontrar um padrão na imprevisível ativi-
dade elétrica cerebral ou outro sinal que indique 
que uma pessoa terá uma crise em alguns minutos. 
Esses eventos podem se manifestar de diferentes 
maneiras, entre elas convulsões com movimentos 
motores rítmicos e repetitivos e desmaios breves 
com lapso de memória.

Batizado de Aurora,  
o protótipo, em  
sua quarta versão, 
lembra um fone  
de ouvido ou uma  
tiara de cabeloLÉ
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“Agora, durante os testes clínicos do nosso dis-
positivo, vamos ver a diferença na prática, por 
duas razões. Primeiro, porque nenhum remédio 
será retirado dos pacientes. E, também, porque os 
voluntários estarão se movimentando, desempe-
nhando suas atividades normais, e não deitados 
em uma cama hospitalar”, comenta a engenheira 
eletricista. Com isso, o teste vai se aproximar do 
que seriam as condições do dia a dia dos possíveis 
usuários do dispositivo.

Além do algoritmo de predição de crises, a Epis-
temic também desenvolveu a eletrônica e a mecâ-
nica do sistema. Entre as inovações tecnológicas 
empregadas figuram eletrodos secos e uma placa 
flexível que abriga o sistema de processamento – 
maleável, ela se molda à cabeça dos pacientes. A 
novidade dos eletrodos é que, ao contrário dos em-
pregados em aparelhos convencionais de EEG, os 
secos não precisam de uma pasta condutora para 
funcionar. O Aurora é dotado de quatro eletrodos, 
que ficam em contato com o couro cabeludo. Dois 
captam os sinais elétricos cerebrais, um de cada la-
do da haste, e os outros verificam se os demais estão 
bem posicionados e funcionando corretamente. 

O neurologista Carlos Eduardo Soares Silvado, 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR), avalia 
que o grande desafio do Aurora será detectar as 
crises com 25 minutos de antecedência. “As cri-
ses começam e rapidamente se instalam, muitas 
vezes em questão de segundos”, sustenta. “Se o 
Aurora funcionar, será fantástico, terá grande 
serventia para os portadores de epilepsia.” Ele 

ressalta, contudo, que há casos em que o próprio 
eletroencefalograma hospitalar não consegue 
achar o foco das crises, dependendo de sua loca-
lização no córtex cerebral. “Talvez seja preciso 
colocar mais eletrodos no dispositivo ou sofisti-
car os algoritmos. É uma pesquisa promissora.”

Pesquisador responsável pelo Brainn e profes-
sor da Faculdade de Ciências Médicas da Uni-
camp, o neurologista Fernando Cendes consi-
dera “muito otimismo” achar que o dispositivo 
da Epistemic será capaz de detectar uma crise 
epiléptica com quase meia hora de antecedência. 
Ele avalia, entretanto, que o desenvolvimento 
poderá ter muitas aplicações, já que é uma forma 
de monitorar a atividade elétrica cerebral conti-
nuamente de forma não invasiva. “Mesmo que 
detecte uma crise cinco segundos antes, já vai 
ser importante. É a partir de avanços como esse 
que a ciência caminha.”

Segundo Cendes, o estudo programado para a 
Unicamp, da qual seu grupo fará parte, é ainda 
uma fase inicial. “Se essa primeira prova de con-
ceito funcionar, deverá ser feito um ensaio com 
um número maior de pessoas.” O pesquisador 
afirma que é difícil prever quando o dispositivo 
poderá estar acessível aos pacientes. Para chegar 
ao mercado, além de se mostrar viável em testes 
clínicos, o dispositivo precisará ser aprovado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

O projeto já rendeu reconhecimentos à Episte-
mic. No ano passado, a startup foi selecionada pa-
ra participar do programa de aceleração Creative 

Como funciona o Aurora
O dispositivo usa quatro eletrodos secos  
e não invasivos para detectar crises epilépticas

1. Instalados em uma espécie 

de tiara, os eletrodos ficam em 

contato com o couro cabeludo 

e captam os sinais elétricos do 

cérebro do usuário

2. Esses dados são 

analisados de forma contínua 

por um software programado 

para identificar um padrão 

que surge minutos antes de 

uma crise epiléptica

3. Quando detecta que uma  

crise é iminente, o dispositivo  

envia um alarme para o celular do 

paciente e de uma pessoa próxima, 

possibilitando a prevenção de 

quedas ou outros contratempos

4. Um aplicativo, já 

disponível na Google Play 

Store, mostra para essa 

pessoa a localização do 

paciente. O Epistemic App 

também funciona como um 

diário de epilepsia

5. Os dados do 

paciente, tanto os do 

eletroencefalograma 

(EEG) como os inseridos 

no diário, são 

armazenados em nuvem

6. As informações,  

em forma de relatórios  

e gráficos, podem ser 

acessadas pelo médico na 

plataforma Epistemic WebFONTE EPISTEMIC
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Startups, da Samsung, e recebeu R$ 200 mil para 
investir na pesquisa. Em 2018, Gomez foi agracia-
da com o Cartier Women’s Initiative Awards, que 
celebra iniciativas de empreendedoras. 

Com os recursos da Samsung, a startup criou um 
aplicativo, o Epistemic App, que funciona como um 
diário, onde o paciente pode registrar dados refe-
rentes a alimentação, sono, atividade física, entre 
outros. O dispositivo foi lançado no ano passado, 
juntamente com a plataforma Epistemic Web, onde 
as informações anotadas no aplicativo são trans-
formadas em gráficos e relatórios e compartilha-
das com os médicos. “O Epistemic App serve para 
registrar dados relacionados à crise e para marcar 
possíveis gatilhos”, explica Gomez. Disponível na 
Google Play, o aplicativo conta com 1,1 mil usuá-
rios ativos e já sofreu cerca de 4,5 mil downloads. 

P
esquisas para ajudar pessoas com 
epilepsia a conviver com a doença 
avançaram nos últimos anos. Diversas 
inovações, com diferentes propósitos, 
já chegaram ao mercado, entre elas 
aparelhos que detectam o momento em 
que uma crise está ocorrendo e emi-
tem alertas. Nessas horas, o cérebro 
apresenta alterações mais facilmente 

detectáveis. “Quando acontece uma crise, há uma 
mudança abrupta na atividade elétrica cerebral”, 
conta Cendes. “De uma hora para outra há um 
disparo anormal, sustentado, de um grupo grande 
de neurônios. Essa atividade fica mais rítmica, mais 
forte e com um disparo diferente do habitual.”

O neurologista da Unicamp explica que as mani-
festações clínicas de uma crise dependem de onde 
ela ocorre no cérebro e se as descargas anormais 
são restritas a um local (crises focais) ou genera-
lizadas. “Essas manifestações são muito variadas, 
podendo, por exemplo, ocorrer com aumento de 
movimentos – como abalos musculares ou movi-
mentos automáticos – ou com parada comporta-
mental em que a pessoa fica com o olhar perdido e 
sem reação por alguns segundos. Portanto, muitas 

vezes o paciente não percebe – nem quem está ao 
redor – a ocorrência de um ataque.” Dessa forma, 
a simples anotação pela pessoa de seus sintomas 
não traduz com precisão a frequência e a dura-
ção das crises.

Um artigo de revisão publicado em 2020 na 
revista científica Acta Neurologica Belgica fez 
uma comparação entre 16 diferentes sistemas 
vestíveis focados em detectar crises epilépticas. 
Entre os dispositivos não invasivos, a maioria 
identifica alterações motoras comuns durante a 
crise. A detecção ocorre graças a instrumentos 
chamados actímetros que integram esses dispo-
sitivos. Disseminados em smartphones e relógios, 
os actímetros são capazes de apontar se o usuário 
está andando, correndo ou em repouso. Muitos 
também têm sensores de temperatura da pele e 
de batimentos cardíacos.

Aprovada pela FDA, Food and Drug Adminis-
tration, agência norte-americana que regula ali-
mentos e medicamentos, em 2018, a pulseira Em-
brace, da companhia ítalo-americana Empatica, 
tem um biossensor de atividade que detecta crises 
convulsivas – caracterizadas por abalos muscu-
lares – e manda um sinal de alerta, via bluetooth, 
para o celular de uma pessoa próxima ao paciente. 

Outra categoria é a dos aparelhos invasivos – 
utilizados em casos mais graves, nos quais a con-
dição é refratária a medicamentos e as crises epi-
lépticas são fortes e frequentes – com eletrodos 
implantados no interior ou na superfície do cé-
rebro dos pacientes em uma placa de silicone.

Em Melbourne, na Austrália, o Instituto Bio-
nics trabalha em um aparelho implantável para 
registro das crises. Assim que detecta alterações 
nos sinais elétricos cerebrais, o dispositivo libera a 
medicação anticrise ao paciente. Já a startup cali-
forniana NeuroPace desenvolveu um aparelho de 
eletroestimulação, batizado de RNS, que é implan-
tado no cérebro de quem tem epilepsia refratária 
a medicamentos. O sistema envia breves pulsos 
de estimulação elétrica para o cérebro, conforme 
necessário e segundo o programado pelo médico. 

Para Cendes, dispositivos vestíveis apresen-
tam algumas vantagens em relação aos invasivos. 
“Tudo o que é não invasivo é muito mais prático”, 
pondera. “O paciente não depende de cirurgia 
e, por isso, não há riscos de infecção ou de ou-
tras complicações. Além disso, o custo é muito 
mais reduzido.” n
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Projeto
Dispositivo médico de previsão de crises epilépticas (nº 18/19877-
3); Modalidade Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe); 
Pesquisadora responsável Paula Renata Cerdeira Gomez (Epistemic); 
Investimento R$ 720.943,27.

Artigo científico
VERDRU, J. et al. Wearable seizure detection devices in refractory 
epilepsy. Acta Neurologica Belgica. 6 jul. 2020.

O Aurora contém um 
miniaparelho de 
eletroencefalograma, 
que registra a atividade 
elétrica do cérebro,  
e está conectado  
a um software que 
processa esses dados
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“Por isso que o cuidado com a saúde 
do trabalhador precisa levar em conta 
aspectos históricos e socioeconômicos”, 
argumenta o engenheiro Rodolfo An
drade de Gouveia Vilela, da Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo (FSPUSP). Segundo ele, mesmo 
acidentes aparentemente simples não 
podem ser individualizados por erro ou 
descuido do funcionário. Para Vilela, 
contratempos imediatos são a ponta do 
iceberg. “Existem as chamadas condi
ções latentes, isto é, ‘as causas das causas’ 
dos problemas, que se situam no nível or
ganizacional da empresa.” Portanto, diz 
ele, atribuir responsabilidade à vítima é 
reforçar uma perspectiva reducionista, 
conveniente para a defesa da empresa 
contra empregados em ações judiciais. 

A implementação de uma cultura de 
segurança deve incorporar ações de vi
gilância coletiva capazes de transformar 
efetivamente as condições de trabalho, 
avalia Vilela, que desde 2006 coordena 
pesquisas dedicadas à busca de alterna
tivas ao modelo convencional de pre
venção – geralmente assentado em uma 
comunicação de mão única, de cima para 
baixo. Um projeto financiado pela FA
PESP, sob a coordenação do pesquisador, 
vem alcançando resultados concretos. 
“O principal deles é o aprimoramento e 
a implementação de uma nova metodo
logia para identificar potenciais riscos à 
saúde dos funcionários e, com a partici
pação deles, gerar respostas sistêmicas 
considerando especificidades de cada 
local de trabalho”, informa.

O método, denominado Laboratório de 
Mudanças, está longe de ser um roteiro 
de recomendações padronizadas, alerta 
Vilela. “A proposta é de que, por meio de 
oficinas, pesquisadores atuem como faci
litadores de processos de aprendizagem e 
cooperação entre diversos atores em uma 
mesma instituição ou empresa.” A aborda
gem foi implantada em diferentes setores 
de produção e serviços e vem ganhando 

I
tens estocados em gôndolas de su
permercado, refeições transporta
das por entregadores de aplicativo 
e sílica extraída como matéria
prima para a indústria eletrônica 
nada dizem sobre a saúde daque
les que executam essas atividades. 
Estudos recentes, porém, buscam 
dar voz a trabalhadores de vários 

setores da economia, a fim de entender 
melhor as razões pelas quais milhares so
frem acidentes, adoecem ou morrem em 
razão de suas atividades profissionais. Na 
avaliação de pesquisadores ouvidos pela 
reportagem, o êxito de medidas preven
tivas depende de estímulos à participa
ção de funcionários na formulação das 
estratégias de ação – algo que não ocorre 
na maioria das instituições e empresas. 

“É preciso estabelecer canais de diá
logo entre poder público, empresários, 
gestores, cientistas e trabalhadores para 
compreender como se dão as contradi
ções do mundo do trabalho e de que mo
do impactam na saúde de assalariados e 
empregados sem registro em carteira”, 
afirma a médica sanitarista Élida Hen
nington, do Centro de Estudos da Saú
de do Trabalhador e Ecologia Humana 
da Fundação Oswaldo Cruz (Cesteh 
Fiocruz), no Rio de Janeiro. 

Ela explica que no modelopadrão 
adotado em muitos países, inclusive no 
Brasil, trabalhadores são submetidos a 
programas de saúde e segurança ela
borados exclusivamente por técnicos. 
“Normas são prescritas sem considerar 
demandas e necessidades de quem sente 
na pele os imprevistos e as adversidades 
de determinado ofício”, diz Hennington. 
“A política neoliberal e a retração da 
economia, antes mesmo da pandemia, 
intensificaram fenômenos como pre
carização do trabalho, enfraquecimen
to de direitos trabalhistas e redução de 
investimentos em ações de prevenção, 
aumentando o risco de acidentes e doen
ças ocupacionais.”B
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Pesquisadores propõem modelo 

colaborativo para fortalecer a prevenção 

de acidentes em ambiente de trabalho

Bruno de Pierro

corpo em uma unidade da Fundação Ca
sa em Campinas, interior de São Paulo. 

“Em 2015, recebemos uma série de de
núncias de violência física e psicológica 
sofridas por funcionários da instituição”, 
conta Silvio Beltramelli Neto, procura
dor do Ministério Público do Trabalho 
e professor de direito da Pontifícia Uni
versidade Católica de Campinas (PUC
Campinas). “Como já conhecíamos o 
trabalho do Vilela, decidimos juntar es
forços a fim de encontrar uma solução 
para os problemas que afligiam a saúde 
daqueles trabalhadores.”

O primeiro passo dado pela equipe 
da FSPUSP foi fazer um acompanha
mento etnográfico no estabelecimento, 
com observações cotidianas do ambien
te de trabalho que permitiram analisar 
detalhadamente a dinâmica entre dire
tores, funcionários e adolescentes ali 
internados. “Observouse um ambiente 
estressante, marcado por assédio moral 
e agressões físicas e verbais”, diz Beltra
melli. Nesse contexto, os funcionários 
atuavam “apagando incêndios” em clima 
de insegurança. 

O grupo de pesquisadores investigou 
aspectos históricos e culturais que pode
riam fornecer pistas sobre as origens dos 
conflitos. Notouse que os trabalhadores 
executavam práticas violentas herdadas 
do modelo da antiga Fundação Estadual 
para o Bemestar do Menor (Febem), 
substituída pela Fundação Casa. “Ainda 
que atividades socioeducativas fossem 
oferecidas aos internos, como cursos 
profissionalizantes, os funcionários re
produziam práticas como sobrepenas e 
‘medidas de contenção’ na relação com 
os adolescentes”, diz Vilela. 

Os internos eram submetidos diaria
mente a revistas íntimas minuciosas. 
“Essa rotina desestimula a formação de 
vínculos saudáveis entre os trabalhado
res e adolescentes”, avalia Vilela, ressal
tando que, sem esse vínculo, a ressociali
zação fica comprometida. “Tudo isso fa
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vorecia o adoecimento dos funcionários, 
que não dispunham de suporte emocional 
para lidar com a complexidade daquele 
ambiente.” Aos poucos, efetivouse um 
espaço de diálogo entre trabalhadores, 
adolescentes e profissionais da equipe 
multidisciplinar da instituição. “Os inter
nos deixaram de ser vistos como bandi
dos pelos funcionários, que, por sua vez, 
passaram a trabalhar de forma mais inte
grada com pedagogos e assistentes sociais 
da instituição, ajudando no acolhimento 
e no acompanhamento dos jovens”, res
salta Beltramelli. 

Os resultados dessa experiência ainda 
estão em fase de teste e consolidação, 
mas já é possível reconhecer prelimi
narmente melhoras no bemestar dos 
trabalhadores, afirma Vilela, com base em 
depoimentos dos próprios funcionários. 
“Estamos acompanhando o processo de 
superação gradual do círculo vicioso de 
violência que ali predominava.”

O conceito por trás do Laboratório de 
Mudanças foi concebido na década de 
1990 por pesquisadores da Universidade 
de Helsinque, na Finlândia. Desde então, 
o método foi aplicado em lugares como 
hospitais, escolas e obras de infraestrutu
ra em mais de 30 países. “Essa abordagem 
propicia espaço para que participantes 
de diferentes níveis hierárquicos iden
tifiquem contradições historicamente 
criadas em um ambiente e testem solu
ções para superar esses obstáculos”, ex
plica Vilela. “Nesse processo, podese 
proporcionar sistemas produtivos mais 
humanos.” 

O médico Luiz Carlos Fadel, pesqui
sador do Departamento de Direitos Hu
manos, Saúde e Diversidade Cultural da 
Fiocruz, vê com bons olhos a iniciati
va. No entanto, faz uma ressalva: “Para 
que ganhem escala, a ponto de provocar 
transformações concretas em grandes 
empresas, é necessário correlacionar os 
problemas locais, diagnosticados ‘no chão 
de fábrica’, com desafios globais que in
fluenciam direta ou indiretamente a saú
de dos trabalhadores, como o avanço da 
financeirização da economia”.

Na visão de Fadel, nesse processo as 
empresas adotam estratégias para redu
zir custos e aumentar os lucros dos acio
nistas no curto prazo. “Essa lógica impõe 
uma organização do trabalho bastante 
violenta, que estimula a competição en
tre trabalhadores, determinando metas 
e cargas horárias cada vez mais agressi

ACIDENTES EM NÚMEROS
Notificações de casos sofridos por  
trabalhadores formais em todo o país
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vas.” Nesse contexto, diz Fadel, os fun
cionários estão mais sujeitos a apresentar 
problemas de saúde ao longo do tempo, 
como dores musculares e perda auditiva 
decorrente de barulho intenso. “Mais do 
que isso, trabalhadores sobrecarregados, 
que cumprem longas jornadas, também 
podem desenvolver transtornos mentais, 
como ansiedade e depressão.” 

Jornadas longas de trabalho também 
estão associadas ao aparecimento de 
doenças cardiovasculares, de acordo com 
estudo global da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e da Organização Inter
nacional do Trabalho (OIT), publicado 
em maio na revista Environment Inter-
national. As entidades estimam que, em 
2016, 398 mil pessoas morreram por aci
dente vascular cerebral (AVC) e 347 mil 
por doenças cardíacas como resultado 
de ao menos 55 horas de trabalho por 
semana. Isso representa um aumento 
de 29% desde 2000.

A pesquisa conclui que trabalhar 55 
horas ou mais por semana aumenta em 
35% o risco de um AVC e em 17% as 
chances de morte por doença isquêmi
ca do coração, em comparação com jor
nadas semanais de 35 a 40 horas. 

A degradação das condições de tra
balho também se reflete no aumento de 
acidentes e doenças laborais notificados 
no Brasil nos últimos anos. O número 
saltou de 512 mil, em 2006, para 639 mil 
casos em 2019, com algumas variações 
no período (ver gráfico), de acordo com 
informações do Observatório de Segu
rança e Saúde no Trabalho, iniciativa 
do Ministério Público do Trabalho e da 
Organização Internacional do Trabalho. 

Além disso, entre 2012 e 2020, 21.460 
trabalhadores sofreram acidentes fatais 
no Brasil, ou seja, seis mortes para cada 
100 mil vínculos de emprego no mer
cado formal. Em 2020, ano de início da 
pandemia da Covid19, os casos graves 
notificados ao Ministério da Saúde su
biram 40%, decorrentes sobretudo de 
infecções por coronavírus, acidentes de 
motocicleta e lesões profundas causadas 
por máquinas e equipamentos. 

Entre os setores com mais notificações 
de acidentes entre 2012 e 2020 estão os de 
atendimento hospitalar, comércio varejis
ta, construção civil, transporte de cargas 
e frigoríficos. O levantamento (disponí
vel em smartlabbr.org/sst) utiliza dados 
compilados pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e engloba registros 

de acidentes sofridos exclusivamente por 
contratados em regime de Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). 

O observatório também disponibili
za, separadamente, dados do Sistema 
de Informação de Agravos de Notifica
ção (Sinan) do Ministério da Saúde. De 
acordo com essa base, as notificações de 
acidentes subiram de 62 mil casos, em 
2007, para mais de 200 mil, em 2019. “O 
Sinan abrange uma gama mais ampla da 
população ocupada”, explica Henning
ton, do CestehFiocruz. Isso porque reú
ne atendimentos a trabalhadores aciden
tados feitos no Sistema Único de Saúde 
(SUS), independentemente do regime de 
contratação. “Podemos supor, portanto, 
que acidentes e adoecimentos no merca
do informal vêm sendo mais notificados, 
possibilitando estratégias efetivas de 
prevenção e proteção da saúde.” 

O
bservase, de fato, uma ex
pansão da força de trabalho 
sem vínculos formais com 
empresas. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE), 
a taxa de informalidade no 
país chegou a 39,6%, com 
mais de 34 milhões de tra

balhadores no trimestre de dezembro de 
2020 a fevereiro de 2021. No trimestre 
anterior, a taxa havia sido de 39,1%. 

O levantamento do Observatório de 
Segurança e Saúde no Trabalho mostra 
ainda que os gastos com doenças e aci
dentes chegaram a R$ 100 bilhões desde 
2012, somente com despesas acidentá
rias. Já o total de auxíliosdoença por 
depressão, ansiedade e outros distúrbios 
mentais passaram de 224 mil, em 2019, 
para 289 mil afastamentos em 2020. “Fi
ca claro, portanto, que acidentes de tra
balho geram impacto financeiro no mer
cado, na previdência social e no SUS”, 
destaca Sayuri Tanaka Maeda, professora 
da Escola de Enfermagem da USP, que 
investigou, com sua então orientanda de 
mestrado Cléria Silva Marinho, as con
sequências econômicas de acidentes de 
trabalho em Piracicaba (SP), em parceria 
com o Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador (Cerest) do município. 

Os resultados do estudo ainda serão 
publicados, mas Maeda adianta que os 
gastos das redes públicas e privadas de 
saúde chegaram a R$ 2,3 milhões no pe
ríodo analisado, entre janeiro e dezem

bro de 2014. No total, foram investiga
dos 8.953 e 1.159 acidentes atendidos em 
hospitais públicos e privados, respecti
vamente. “Observamos que 75% do valor 
foi assumido pelo SUS, sendo que um 
pouco mais de 90% dos casos eram de 
trabalhadores com vínculos formais de 
emprego.” A maioria dos acidentes foi 
sofrida por auxiliares de serviços gerais, 
operadores de máquinas, motoristas, 
soldadores e pedreiros.

Muitas vezes, a invisibilidade desses 
trabalhadores está entre as causas de 
adoecimento, como retrata o minidocu
mentário Varredeiras, lançado em mar
ço, fruto de uma pesquisa de mestrado 
concluída em 2020 pela psicóloga Bianca 
Gafanhão Bobadilha, no âmbito do pro
jeto temático coordenado por Vilela na 
FSPUSP. Diante de casos de acidentes 
e adoecimento de mulheres que traba
lham varrendo as ruas de Piracicaba, 
Bobadilha criou canais de diálogo entre 
as funcionárias e os gestores da empresa 
de limpeza urbana que as empregava, 
procurando aplicar o método do Labo
ratório de Mudanças.

A partir de reuniões entre a pesqui
sadora e um grupo de varredeiras, per
cebeuse que parte das dificuldades das 
funcionárias estava relacionada ao bai
xo reconhecimento do serviço presta
do por elas. Além da falta de segurança 
para trabalhar, o preconceito social foi 
identificado como importante fator de 
desgaste emocional e estresse. 

Uma das soluções encontradas – além 
de travar diálogo com a empresa a fim de 
negociar melhores condições de traba
lho – foi produzir o documentário como 
forma de divulgar o cotidiano das var
redeiras e conscientizar a população. 
“Ainda há resistência da empresa em 
ouvir outras questões levantadas pelas 
trabalhadoras, como a definição do mapa 
que delimita o trecho de varrição a ser 
percorrido por elas. Contudo, as fun
cionárias passaram a ter mais voz ativa 
e isso pode despertar transformações 
organizacionais consideráveis”, avalia 
Vilela, que acompanhou o trabalho rea
lizado em Piracicaba. O filme, produzido 
com a participação das varredeiras do 
começo ao fim, será difundido em esco
las e outras instituições interessadas. n

Os projetos, artigo científico e livro consultados para esta 
reportagem estão listados na versão on-line.



Apesar das tentativas  

de apagamento na  

iconografia da escravidão, 

período deixou marcas  

nas pessoas e no território

Diego Viana

Indivíduos escravizados trabalham em fazenda de café na região do Vale do Paraíba, por volta de 1882

HISTÓRIA

O VISÍVEL E O 



PESQUISA FAPESP 304  |  83

 
chegada do século XIX trouxe mu-
danças tão profundas que se torna-
ram visíveis. Na Europa, a revolução 
industrial gerou fábricas capazes de 
produzir em ritmo nunca visto e au-
mentou a demanda de matérias-pri-
mas importadas. Ferrovias riscaram 
os campos e chaminés recortaram 
os horizontes das cidades. Os vastos 
territórios das colônias e ex-colônias 

que abasteciam o Velho Continente também foram 
submetidos a grandes transformações, tanto no uso 
da terra quanto nas formas de trabalho, deixando 
marcas que permanecem nas imagens do período.

Segundo o historiador Rafael de Bivar Marquese, 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), os 
traços desse processo aparecem em mapas, plantas, 
pinturas e fotografias. A iconografia revela a cres-
cente racionalização do espaço no período, em que 
a produção agrária teve de se expandir velozmente. 
Os inventários, documentos administrativos, atas 
de assembleias legislativas e até mesmo manuais 
de administração escravista lançam luz sobre o 
modo como os proprietários punham para traba-
lhar seus cativos.

No livro Reconstructing the landscapes of slavery 
(Recontruindo a paisagem da escravidão), Mar-
quese, o historiador e sociólogo norte-americano 
Dale Tomich, da Universidade de Binghamton, os 
historiadores cubanos Reinaldo Funes Monzote, 
da Universidade de Havana, e Carlos Venegas For-
nias, do Centro de Investigaciones Juan Marinello, 
debruçam-se sobre essas transformações na paisa-
gem e no trabalho. Os autores examinam imagens 
de diversos tipos, que dão a ver as mudanças do 
espaço e da exploração do trabalho em três áreas 
da produção agrícola nas Américas: o Vale do Pa-
raíba, onde começava a se expandir o cultivo do 
café; o vale do rio Mississippi, no sul dos Estados 
Unidos, onde as plantações de algodão eram uma 
fronteira da expansão para o Oeste; e as planícies 
açucareiras do Ocidente de Cuba, principal colônia 
remanescente da Espanha no início do século XIX.

O livro ilustra como mudou a exploração de 
pessoas escravizadas, elemento da racionalidade 
econômica que tomava conta do mundo. Segundo 
Marquese, até o século XVII, a concepção sobre o 
trabalho escravo seguia a mesma lógica dos tratados 
de agronomia e economia da Antiguidade, com foco 
na administração da casa, à qual se subordinava a 
produção. “No século XVIII, com a consolidação 
da economia política, o discurso econômico se au-
tonomiza”, diz. O mercado se expande velozmente 
e a produtividade se torna central. Em resposta, 
terra, trabalho e dinheiro passam a ser concebidos 
como fatores de produção.

“Quando isso acontece, podemos documentar, no 
pensamento e na prática senhorial, a mudança de 

visão sobre o trabalho dos escravizados, encarado 
como fonte de criação de valor. O governo desse 
trabalho também se transforma: criam-se meca-
nismos para extrair mais trabalho das pessoas e 
mais produto da natureza”, aponta Marquese. Pa-
ra se referir à mudança da lógica produtiva sobre 
os cativos, Tomich cunhou a expressão “segunda 
escravidão”, adotada por Marquese e outros estu-
diosos brasileiros.

CONCENTRAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO
A primeira metade do século XIX experimentou 
um deslocamento do eixo da produção mundial de 
café para o Brasil, devido a uma série de crises no 
Caribe e a independência do Haiti (1804), onde as 
lavouras cafeeiras estavam concentradas até então. 
O resultado foi uma série de alterações marcantes 
na lavoura. Em Vassouras, importante centro ca-
feeiro do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do 
ciclo de café, verificou-se que 9% dos proprietários 
concentravam a posse de 48% dos escravizados, 
constituindo-se em “megaproprietários”. Os cafei-
cultores eram empurrados a expandir a produção e 
aumentar a produtividade da mão de obra, para con-
seguir atender o mercado em rápido crescimento.

Um efeito observável da inserção do Vale do Pa-
raíba no mercado internacional foi a concentração 
da posse de indivíduos escravizados. O processo foi 
estudado nos arquivos da região por um pesquisador 
da equipe de Marquese, o doutorando Breno Servi-
done Moreno, que compara o padrão demográfico 
da colônia francesa de São Domingos (hoje, a ilha 
se divide em Haiti e República Dominicana), no 
auge de sua produção cafeeira, na segunda metade 
do século XVIII, ao que se praticou nessa região 
do Brasil em meados do século seguinte. Na ilha 
caribenha, 26% dos senhores eram donos de 61% 
dos escravizados. Em Bananal, no interior de São 
Paulo, área que Moreno estuda, 21% dos proprie-
tários controlavam 80% da população escravizada.

A dimensão das propriedades também se alte-
rou. Em São Domingos, o tamanho médio era de 
145 hectares. Em Bananal, a área era mais de duas 
vezes maior: 397 hectares. Os valores de Bananal 
são similares aos dados conhecidos para Vassouras 
e Cantagalo, no Rio de Janeiro, e são considerados 
representativos do Vale do Paraíba. Em São Domin-
gos, cada escravizado produzia, em média, cerca 
de 220 quilos [kg] de café ao ano. Em Bananal, em 
1854, obtinham-se 1.270 kg de café/ano por pessoa.

As restrições ao tráfico e as exigências do mer-
cado também tiveram impacto sobre a ciência e a 
medicina, segundo a historiadora Iamara da Silva 
Viana, professora da Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio de Janeiro (PUC-RJ)) e da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Desenvolveu-se 
um conhecimento médico específico do corpo dos 
cativos, expresso com clareza no Manual do fazen-
deiro ou tratado doméstico sobre as enfermidades 
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dos negros, publicado pelo francês Jean-Baptiste 
Alban Imbert na década de 1830, que Viana estu-
dou em detalhe.

“Tratava-se de cuidar do corpo escravizado para 
maximizar sua utilização, em um momento de ex-
pansão econômica e entrada massiva de africanos. 
O corpo do escravizado deveria ser esquadrinha-
do atendendo a demandas econômicas e políticas. 
Imbert representa o corpo escravizado como valor, 
investimento e força de trabalho”, resume Viana.

Esse foi o período em que o país chegou a su-
prir metade da produção mundial de café. A pai-
sagem do Vale do Paraíba, ocupada até então por 
pequenas unidades dedicadas à agricultura de 
subsistência, passou a se organizar a partir de 
grandes fazendas de café, plantado em grande 
escala, e dependentes do recurso intensivo à mão 
de obra cativa.

“O que nos interessou ao fazer esse livro foi, 
por um lado, o processo de transformação das pai-
sagens das plantações como lugares de trabalho. 
Mas também queríamos examinar as imagens, 
mapas, fotografias, pinturas a óleo etc. como algo 
que, além de representar, interfere na ordenação 
do espaço material, introduzindo modificações 
nos lugares representados”, resume Marquese. 
O historiador explica que o conceito moderno de 
paisagem é fruto do Renascimento, assim como 
a noção de perspectiva.

 
análise iconográfica é relevante, 
segundo ele, porque as paisagens 
surgiram como uma forma não só 
de ver o mundo físico, mas também 
de controlá-lo, por meio da sua ex-
posição codificada, a partir de um 
único ponto de vista dominador. É o 
tempo em que o mundo passa a ser 
visto pela lente da matemática, com 
“um impulso de impor ordem sobre 

o entorno e os recursos”, afirma. Ao mesmo tempo, 
“é uma forma de representar ambientes construí-
dos com um ordenamento simbólico, mas também 
material: ao ler o mundo dessa forma, ocorre um 
processo inverso, porque a representação também 
passa a organizar o espaço físico”, diz. Por isso, a 
representação foi um elemento fundamental do 
colonialismo, que produziu “camadas e camadas 
de mapas dos espaços urbanos e de produção, 
racionalizando o território das colônias”.

A disponibilidade das imagens, variando de país 
para país, é reveladora de circunstâncias políticas 
e históricas. Um traço que chamou a atenção dos 
pesquisadores foi a pobreza de mapas e planos to-
pográficos das fazendas brasileiras, em contraste 
com a profusão desses documentos para Cuba e a 
região do Mississippi. Na ilha caribenha, há uma 
“enorme riqueza de imagens”, porque o contro-
le rigoroso sobre os limites topográficos de cada FO
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propriedade era essencial ao poder da Coroa es-
panhola, já que a ilha caribenha era uma de suas 
últimas posses coloniais e a mais rica. Nos Estados 
Unidos, a motivação era o avanço da fronteira, que 
se dava pela privatização das terras, por meio da 
venda pública, que exige um mapeamento prévio.

“Não há cartografia das zonas das fazendas no 
Vale do Paraíba para essa época. Procuramos deses-
peradamente, em todo canto, e só encontramos um 
mapa com representação da situação fundiária do 
século XIX, que nem sequer mostra as divisas das 
propriedades”, relata Marquese. Segundo o histo-
riador, a origem do silêncio visual brasileiro está na 
concentração de poder político em mãos dos barões 
do café e donos de escravizados. “Os fazendeiros não 
queriam mapear nem contar seus espaços. Qualquer 
conflito que houvesse, eles preferiam resolver entre 
eles. É uma opção deliberada por não mapear. O país 
vivia na ilegalidade do tráfico”, observa.

Grande parte das imagens de fazendas presen-
tes no livro consiste em fotografias de Marc Ferrez 
(1843-1923), registros dos anos 1880, última década 
da escravidão (ver Pesquisa FAPESP nº 281). A des-
peito de já ser um outro momento, quando a fron-
teira cafeicultora havia se deslocado para o oeste 
paulista, as imagens das fazendas do Vale do Paraí-
ba, com os cativos perfilados, procuravam dar conta 
de uma transformação acelerada. “As fotos foram 
compostas na conjuntura da crise terminal da es-
cravidão. Os fazendeiros sabiam que seu mundo 
estava em um ponto de encruzilhada. São registros 
de quem tenta transformar o passado e o presente 
em monumento”, avalia Marquese. O mesmo ocorre 
com as paisagens de fazendas pintadas pelo alemão 

Detalhe de mapa  
da província do Rio de 
Janeiro, elaborado em 
1861 pelos engenheiros 
Pedro d’Alcantra 
Bellegarde e Conrado 
Jacob de Niemeyer, 
mostra área destinada  
ao cultivo de café, em 
escala sem precedentes, 
na região central do  
Vale do Paraíba
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radicado no Rio Johann Georg Grimm no mesmo 
período, em que mal se veem os escravizados.

As divisas territoriais não são o único caso em 
que a falta de dados e representações foi delibera-
da. Na base desse silêncio, segundo o historiador 
Thiago Campos Pessoa, da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), está o tráfico ilegal de africa-
nos escravizados, cujo papel na conformação do 
Brasil independente muitas vezes é negligenciado. 
Dos 4,8 milhões de pessoas desembarcadas como 
cativas ao longo de três séculos no Brasil, cerca de 
2 milhões chegaram no século XIX, recorda Pes-
soa. Nas quase duas décadas em que o tráfico foi 
ilegal, mas ocorria sem controle, entre 1831 e 1850, 
o país recebeu cerca de 800 mil escravizados, na 
avaliação do historiador.

s números expressam o quanto a es-
cravidão foi uma instituição central 
para o Brasil, em seu nascimento co-
mo Estado-nação, diz Pessoa. O café 
se projetava como principal produto 
e sustentação da economia nacional. 
Era uma das poucas fontes de tributo 
para o governo, então os fazendeiros 
acumulavam grande poder político e 
eram os principais interessados em 

importar mão de obra cativa. “Mas era uma prática 
ilegal, não só de acordo com os tratados interna-
cionais assinados pelo país, mas pela própria lei 
brasileira”, observa o historiador.

“Um volume tão grande de tráfico exige um ar-
ranjo político complexo. E a condição para esse 
arranjo foi manter um certo silêncio, um não di-
to”, explica Pessoa. “Toda vez que se colocou em 
discussão o tema do tráfico, isso foi feito de forma 
controlada. Em 1848, o Parlamento discutiu a re-
vogação da lei de 1831, que proibia a importação 
de escravizados, mas a sessão foi secreta. Não era 
possível ler as atas na imprensa”, observa. A coa-
lizão de poder dominante no Império tinha os pés 

bem fincados na escravidão e, para Pessoa, as eli-
tes reconheciam que a ilegalidade existia, mas se 
organizaram para silenciá-la e garantir que a lei 
não fosse aplicada.

Pessoa estudou o desembarque de africanos em 
portos clandestinos do litoral norte de São Paulo, 
que receberam, segundo estimativas, 10% dos es-
cravizados no período de tráfico ilegal. A partir 
da aprovação da lei de 7 de novembro de 1831, que 
impedia a entrada de novos escravizados no Bra-
sil, esses portos, também denominados “fazendas 
de recepção”, começaram a se espalhar pelo país, 
substituindo os grandes centros de entrada até 
então, como o cais do Valongo, no Rio de Janeiro, 
escavado em 2011 e hoje um memorial (ver Pes-
quisa FAPESP nos 190 e 300).

A escassez de registros dos desembarques clan-
destinos chama a atenção: um porto que recebe 
navios com seres humanos como carga não podia 
ser algo imperceptível, que o Estado não soubesse. 
Era preciso instalar faróis e barracões para a qua-
rentena obrigatória após semanas no mar. Também 
era preciso dispor de barqueiros para receber os 
navios e auxiliar no desembarque, pessoas para 
alimentar a tripulação, transportadores para dis-
tribuir os cativos entre os compradores e diversos 
outros serviços associados.

“Sabemos pouco sobre esses portos. Conhece-
mos mal os lugares do tráfico. Há denúncias, ge-
ralmente feitas por ingleses, de desembarques no 
Rio de Janeiro, Niterói, Santos e outros pontos. Em 
uma praia do litoral norte do Rio, foi encontrado 
um cemitério de escravizados. Esses registros têm 
sido explorados por historiadores há cerca de uma 
década”, relata Pessoa.

Em áreas que hoje pertencem aos municípios de 
São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, no litoral 
de São Paulo, estima-se que desembarcaram 20 mil 
africanos. Os terrenos eram de José Bernardino de 
Sá (1802-1855), Visconde de Vila Nova do Minho 
e “um dos maiores traficantes do Atlântico Sul no 
século XIX”, segundo Pessoa. “É impressionante 
como nesses lugares não há nenhuma referência, 
hoje, ao fato de terem sido palco de uma das maio-
res tragédias da história brasileira”, lamenta. n
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Famílias de 
trabalhadores 
empunhando cestas  
e enxadas sob a 
supervisão do capataz 
da fazenda – no registro, 
feito por volta de  
1885, além de trajar  
paletó, ele é o único  
a calçar sapatos
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Alunos da Escola Caetano de Campos, em São Paulo, em 1926:  
acesso à educação foi ampliado no estado a partir da transformação econômica do período

EDUCAÇÃO

APRENDIZAGEM 
NA VIRADA  
DO SÉCULO
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P
artindo de análises de fontes primá-
rias em arquivos públicos, estudos 
discutem como investimentos em 
educação básica na virada para o 
século XX impactaram no desen-
volvimento do sistema de ensino 
do Brasil. Em pesquisa de livre-

-docência, o professor de história econômica 
Renato Perim Colistete, da Faculdade de Econo-
mia da Universidade de São Paulo (FEA-USP), 
identificou que no atual estado de São Paulo, 
entre 1885 e 1920, a transformação econômica 
trazida pela expansão cafeeira, o desenvolvi-
mento urbano e o crescimento  da arrecadação 
tributária permitiram ampliar as matrículas na 
rede pública. “No entanto, os gastos com instru-
ção primária não acompanharam o respectivo 
aumento de receitas fiscais, gerado com o boom 
da economia cafeeira”, afirma.  

De acordo com Colistete, até 1880, a provín-
cia de São Paulo contava com baixa oferta de 
matrículas em escolas públicas, se comparado 
com outras unidades administrativas duran-
te o regime imperial, que vigorou no país até a 
Proclamação da República, em 1889. A situação 
mudou nas décadas seguintes, quando o atual 
estado se tornou líder em matrículas no país, ao 
lado de Santa Catarina e do Distrito Federal (na 
época, o Rio de Janeiro). Colistete explica que 

Pesquisas examinam taxas de matrícula  

e frequência de alunos para mensurar avanços  

no processo de escolarização no país

Christina Queiroz
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a situação reflete o aumento dos investimentos 
em instrução pública, em anos precedentes. Se 
em 1855 as despesas per capita com instrução 
pública na província de São Paulo eram equiva-
lentes a 83% da média brasileira, em 1886 elas 
superaram em 24% o patamar nacional. Colis-
tete informa que, nas três décadas seguintes, a 
elevação do investimento no ensino paulista se-
guiu em ritmo acelerado e, em 1920, São Paulo 
passou a ser a região com o maior investimento 
em instrução pública em todo o Brasil. 

No entanto, o aumento da receita fiscal do 
estado durante os primeiros anos da República 
não foi acompanhado pelo crescimento corres-
pondente do gasto por aluno matriculado. “Se 
os dispêndios com instrução primária tives-
sem seguido a curva de crescimento das rendas 
públicas estaduais, a totalidade das crianças em 
idade escolar, que naquele período envolviam 
indivíduos entre 7 e 14 anos, poderia ter sido 
alfabetizada até o final da década de 1910”, sus-
tenta. Diferentemente disso, naquele ano, mais 
da metade das crianças nessa faixa etária per-
manecia sem acesso ao ensino primário. Para 
chegar a essas conclusões, o economista ana-
lisou, entre outros, documentos manuscritos 
sobre despesas e receitas do governo provincial, 
anuários estatísticos, relatórios apresentados à 
Assembleia Legislativa, documentos do gover-
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no do estado, anuários de ensino depositados 
no Arquivo Público do Estado, Acervo Histó-
rico da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, Biblioteca Nacional e Biblioteca 
da Fundação Sistema Estadual de Análise de 
Dados (Seade).  

A
lém disso, com base em análi-
ses de relatórios sobre a fre-
quência escolar mensal de 
estudantes paulistas entre 
1910 e 1920, o economista 
constatou que cerca de 45% 
dos matriculados tinham di-

ficuldades para acompanhar as aulas, apresen-
tando faltas frequentes e por períodos extensos. 
Isso significa que, em fevereiro e março, 90% dos 
alunos frequentavam as salas de aula, percen-
tual que, entre julho e setembro, caía para 60%. 
“Nesse intervalo, muitas crianças se envolviam 
com a colheita de café. Mesmo famílias que vi-
viam em centros urbanos se deslocavam até as 
plantações, levando os filhos para ajudar no tra-
balho”, explica. Segundo ele, após o término da 
colheita, nem todos voltavam à escola, de forma 
que o percentual de frequência dos matricula-
dos jamais voltava a su-
perar os 90% observados 
no início do ano letivo.

“Dados como esse evi-
denciam que o indicador 
das matrículas é impor-
tante, mas insuficiente 
para pensar o processo 
de escolarização, para 
o qual também deve ser 
considerada a frequência 
dos estudantes”, defende 
o professor José Gonçal-
ves Gondra, da Univer-
sidade Estadual do Rio 
de Janeiro (Uerj). De 
acordo com ele, no sé-
culo XIX, muitas escolas 
encerravam suas ativida-
des por causa da baixa 
frequência dos alunos e, 
nessas situações, o Esta-
do desistia de financiá-las. Conforme Gondra, 
as primeiras metodologias para mensurar a 
aprendizagem surgiram nos anos 1920, quando 
crianças e jovens passaram a ser avaliados pelas 
próprias escolas. “Na virada do século, a ciên-
cia ainda não tinha elaborado ferramentas para 
medir a qualidade do ensino, de forma que as 
análises da educação se pautavam pela evolução 
das taxas de matrícula e frequência”, observa. 

Entre o fim do século XIX e o começo do XX, 
assinala Gondra, o sistema educacional do país 

Apesar de hoje  
o Brasil ter 
universalizado  
o acesso aos  
primeiros anos do 
ensino fundamental, 
permanece com  
baixos indicadores  
da qualidade  
do ensino

sofreu intervenções, mas também houve conti-
nuidades. Uma das alterações incluiu a mudan-
ça de nome de todas as instituições de ensino, 
com a finalidade de distanciá-las do contexto 
da educação do período imperial. “O Imperial 
Colégio de Pedro II, por exemplo, passou a se 
chamar Ginásio Nacional, enquanto outras esco-
las receberam nomes de personagens ilustres da 
história”, comenta, ao destacar que as mudanças 
mais significativas ganharam legitimidade nas 
primeiras décadas do século XX, ancoradas nas 
chamadas pedagogias científicas. 

Por meio de análises da evolução das matrí-
culas no país e comparações com o panorama 
de outras nações, em sua livre-docência Colis-
tete também identificou que, naquele período, 
seguiu restrito e desigual o acesso à educação 
primária para a maioria das crianças brasileiras 
em idade escolar. “O Brasil se manteve entre as 
nações com os piores indicadores educacio-
nais do mundo, tal como acontecia em meados 
do século XIX”, sustenta. Em 1900, a taxa de 
matrícula nas escolas primárias do país era de 
29 crianças por mil habitantes, enquanto nos 
Estados Unidos, Canadá e Alemanha esse núme-
ro era cinco vezes maior. “Mesmo na América 

Latina, o Brasil situava-
-se entre os países com 
as menores taxas, atrás, 
por exemplo, da Argenti-
na, Uruguai, Peru, cujas 
taxas de matrícula por 
mil habitantes eram, res-
pectivamente, de 98, 79 
e 72”, enfatiza. 

“Entre 1850 e 1930, li-
deranças públicas e in-
tegrantes da elite par-
ticipavam do debate 
internacional sobre a 
importância dos inves-
timentos em educação 
básica para o desenvol-
vimento econômico e 
social do Brasil”, afirma 
o historiador Vinicius 
Müller, do Insper. Em 
pesquisa de doutorado 

publicada no livro Educação básica, financia-
mento e autonomia regional (Alameda Edito-
rial, 2018), ele analisa investimentos públicos 
em educação em São Paulo, Rio Grande do Sul 
e Pernambuco, entre 1850 e 1930, a partir do 
estudo de fontes primárias como relatórios de 
presidentes de províncias e de inspetorias de 
instrução pública, livros de tesouraria, balan-
ço de receitas e despesas do Império. As três 
regiões foram escolhidas por apresentarem 
distintas características econômicas e sociais. 
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“Enquanto a economia de Pernambuco estava 
baseada na exportação de cana, o Rio Grande 
Sul voltava-se para o mercado interno”, conta. 
“Na segunda metade do século XIX, por causa 
da ascensão da economia do café, São Paulo se 
transformou com a aceleração dos processos de 
industrialização e urbanização, a chegada mas-
siva de imigrantes e o aumento da arrecadação 
tributária”, detalha Müller ao explicar que o 
estudo procurou identificar como essas confi-
gurações impactaram no desenvolvimento do 
sistema de ensino. 

E
m 75 dos 80 anos analisados, a 
educação primária no Rio Grande 
do Sul respondeu pela principal 
despesa da província, enquanto 
em São Paulo ela foi a segunda 
maior despesa, ficando atrás dos 
gastos com infraestrutura. Já em 

Pernambuco, em 60 dos 80 anos analisados, 
as despesas com educação ficaram em quarto 
ou quinto lugar, mesmo sendo uma província 
mais próspera do que o Rio Grande do Sul e São 
Paulo, no final do Império. “Nesse intervalo de 
tempo, a maior despesa de Pernambuco envolvia 
o pagamento de funcionários do sistema judiciá-
rio”, diz. Na visão de Müller, os investimentos 
das províncias em educação primária em 1850 
ajudam a compreender a situação da educação 
nas regiões, 80 anos mais tarde. Nesse senti-
do, ele menciona dados do Censo de 1920, que B
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Escola Rodrigues Alves entre 1911 e 1922, no Rio de Janeiro: investimentos em instrução pública fizeram com que  
o estado fluminense se tornasse um dos com maior quantidade de matrículas na rede pública
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mostram que 14% das 450 mil crianças de 7 a 14 
anos de Pernambuco eram alfabetizadas. Entre 
a mesma faixa etária no Rio Grande do Sul, que 
também somava 450 mil crianças, o percentual 
equivalente era de 34%. Em São Paulo, com cerca 
de 1 milhão de habitantes nesse patamar etário, 
o percentual correspondente era de 28%. Atual-
mente, Müller trabalha na ampliação do escopo 
da pesquisa, que passou a abranger análise de 
dados da Bahia e de Santa Catarina no mesmo 
recorte temporal. 

Ao fazer um paralelo com a situação atual, 
Colistete, da USP, observa que apesar de o Brasil 
ter universalizado o acesso aos primeiros anos 
do ensino fundamental, o país permanece entre 
as nações com baixos indicadores da qualidade 
do ensino. Nesse sentido, ele menciona os resul-
tados da última edição do Programa Internacio-
nal de Avaliação de Alunos (Pisa), verificação do 
desempenho escolar feita em diferentes países, 
que ocorre a cada dois anos. Divulgados em 2019, 
os resultados mostram o Brasil entre 58º e 60º 
lugar em leitura; entre 66º e 68º em ciências; e 
entre 72º e 74º em matemática. n
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Entusiasta da pesquisa 

empírica, Leôncio  

Martins Rodrigues foi  

um dos pioneiros das 

ciências sociais no Brasil 

Ana Paula Orlandi

Rodrigues durante entrevista, em abril de 2011, em sua casa, em São Paulo

NA  
TEORIA  
E NA 
PRÁTICA

S
indicalismo, relações de trabalho 
na indústria, partidos e repre-
sentação política no Brasil figu-
ram como os principais temas 

de pesquisa do cientista social Leôncio 
Martins Rodrigues, morto na segunda-
-feira (3/5), aos 87 anos, em São Paulo. 
Graças à profícua carreira acadêmica 
iniciada na década de 1960 na Univer-
sidade de São Paulo (USP), recebeu os 
prêmios Florestan Fernandes, da Socie-
dade Brasileira de Sociologia, em 2009, 
e o de Excelência Acadêmica Antônio 
Flávio Pierucci, da Associação Nacio-
nal de Programas de Pós-graduação em 
Ciências Sociais (Anpocs), em 2015. “Ele 
foi duplamente pioneiro no Brasil”, afir-
ma André Botelho, do Departamento de 
Sociologia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) e presidente da 
Anpocs. “Primeiro, ao estudar a partir 
dos anos 1960 os sindicatos, cujos tra-
balhos ajudaram a consolidar a área da 
sociologia do trabalho no país. E mais 
tarde, na década de 1980, ao se debruçar 

OBITUÁRIO

sobre partidos políticos, em um momen-
to de estruturação dessa área, que hoje 
é uma das mais importantes da ciência 
política no Brasil.”

Rodrigues nasceu em 1934, na cidade 
de São Paulo, onde concluiu o curso de 
ciências sociais na então Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) da 
USP. Em entrevista concedida em 2008 
ao Centro de Pesquisa e Documentação 
de História Contemporânea do Brasil, 
da Fundação Getulio Vargas (CPDOC-
-FGV), contou que o furor da militân-
cia trotskista na juventude o afastou da 
escola e, por essa razão, só conseguiu 
ingressar na graduação aos 25 anos de 
idade. Ainda segundo esse depoimen-
to, a sugestão para estudar ciências so-
ciais veio da antropóloga Ruth Cardoso 
(1930-2008), sua professora de história 
no Colégio Estadual Fernão Dias Paes. 
Mais tarde, os dois trabalhariam juntos 
no Centro de Estudos da Mão de Obra 
da Secretaria do Trabalho, órgão do  
governo paulista. “Nós estávamos con- M
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versando e ela me disse: ‘Por que você 
não faz ciências sociais?’. Eu nem co-
nhecia direito aquilo. Quando ela me 
falou o que era ciências sociais, eu falei: 
‘É isso que eu quero’”, recordou, em seu 
depoimento. 

A partir daí não abandonou mais o 
ofício. Após obter o bacharelado e a li-
cenciatura pela USP em 1962, tornou-se 
pela mesma instituição mestre em socio-
logia com a dissertação “Manifestações 
e funções do conflito industrial em São 
Paulo” (1964), orientado pelo sociólo-
go Octavio Ianni (1926-2004), e poste-
riormente doutor, com a tese “Atitudes 
operárias na indústria automobilística” 
(1967), sob orientação do sociólogo Flo-
restan Fernandes (1920-1995). Os traba-
lhos se transformaram, respectivamente, 
nos livros Conflito industrial e sindicalis-
mo no Brasil (Difusão Europeia do Livro, 
1966) e Industrialização e atitudes operá-
rias (Editora Brasiliense, 1970). 

Na USP, foi professor de sociologia e 
ciência política. “Ele era muito recep-
tivo, generoso e tinha grande proximi-
dade com os alunos, o que incluía sair 
com a gente para tomar cerveja”, lem-
bra o sociólogo Sérgio Miceli, professor 
da FFLCH-USP, que foi orientado por 
Leôncio no mestrado e no doutorado. 
“Além disso, era um grande anfitrião. 
Nos anos da ditadura militar, quando 
vivíamos em um clima opressivo por 
causa da perseguição política, a casa 
dele, no bairro de Pinheiros, era ponto 
de encontro de intelectuais. Leôncio 
inclusive ajudou muita gente naquele 
momento. Quando o professor Régis de 
Castro Andrade [1938-2002], por exem-
plo, foi preso pela repressão, ele prestou 
assistência à família do amigo.”

No mesmo período, Rodrigues teve 
papel fundamental na articulação e fun-
dação de dois espaços de pesquisa aca-
dêmica. O primeiro foi o Centro Brasilei-
ro de Análise e Planejamento (Cebrap), 
criado em 1969 com Fernando Henrique 
Cardoso, Cândido Procópio Ferreira de 
Camargo (1922-1987), Paul Singer (1932-
2018), José Arthur Giannotti, Elza Ber-
quó e outros. O segundo foi o Centro 
de Estudos de Cultura Contemporânea 
(Cedec), em 1976. Também participou 
do Centro de Sociologia Industrial e do 
Trabalho (Cesit), criado por Florestan 
Fernandes e Cardoso na USP. Com o 
tempo deixou de lado as convicções de 
esquerda e abraçou o liberalismo. “Ele 

Após se aposentar na USP, em 1985 foi 
contratado pela Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), onde ficou até 
2003. “Ele veio para cá com outros cole-
gas de renome para montar o doutorado 
em ciências sociais, que não existia na 
época. Sempre gostou de sala de aula”, 
relata a cientista política Rachel Mene-
guello, do Departamento de Ciência Po-
lítica do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas (IFCH) da Unicamp. Naquele 
momento sua atenção também estava 
voltada para a temática dos partidos e da 
representação política no Brasil. 

São dessa safra livros como Quem é 
quem na Constituinte (Editora OESP-
-Maltese, 1987). Financiada pelo Jornal 

da Tarde, do Grupo 
Estado, na obra ele 
traça o perfil ideo-
lógico e sociocultu-
ral dos parlamenta-
res que escreveriam 
a Constituição Fe-
deral de 1988, após 
21 anos de ditadura 
militar (1964-1985). 
Como mais de 52% 
deles se declararam 
de esquerda ou cen-
tro-esquerda, Martins 
Rodrigues cunhou a 
expressão “direita 
envergonhada”. “Era 
uma forma daqueles 

deputados se afastarem da ditatura na-
quele momento de redemocratização”, 
explica Meneguello. Em seus últimos 
livros, Mudanças na classe política bra-
sileira (Publifolha, 2006) e Pobres e ricos 
na luta pelo poder  – Novas elites na polí-
tica brasileira (Topbooks, 2014), analisou 
o perfil dos integrantes da Câmara dos 
Deputados eleitos nas legislaturas de 
1998, 2002 e depois em 2010. Segundo 
ele, a instituição havia se tornado mais 
popular. “Mas não necessariamente me-
lhor”, pontua Meneguello, para concluir: 
“Leôncio foi um grande defensor da pes-
quisa empírica e criou marcos de análise 
para muitas gerações de pesquisadores”.

Integrante da Academia Brasileira de 
Ciências (ABC) e agraciado com a Or-
dem Nacional do Mérito Científico, em 
2001, Leôncio Martins Rodrigues deixa 
a companheira, a cientista política Maria 
Tereza Sadek, e os filhos Luciana e Da-
niel, de seu casamento com a psicóloga 
Arakcy Martins Rodrigues (1936-2000). n

Rodrigues foi  
o primeiro a  
coordenar  a área  
de Ciências  
Humanas e Sociais  
da FAPESP

sempre respeitou pontos de vista dife-
rentes dos dele”, diz o sociólogo Glauco 
Arbix, professor da FFLCH-USP, cujo 
doutorado foi desenvolvido sob orien-
tação de Rodrigues. “Mas era exigente 
e cobrava que as ideias tivessem mus-
culatura, fossem embasadas em argu-
mentos sólidos.”

R
odrigues também contribuiu de 
maneira decisiva para a organi-
zação e o fortalecimento da área 
de Ciências Humanas e Sociais 

da FAPESP. Na Diretoria Científica da 
Fundação, foi ele o primeiro a ocupar 
o cargo de coordenador adjunto para a 
área, em 1989. “Em uma época em que a 
cultura da avaliação 
por pares ainda era 
incipiente nas ciên-
cias humanas e hu-
manidades, a atuação 
de Leôncio foi decisi-
va para consolidá-la 
segundo os padrões 
ma is exigentes de 
rigor metodológico 
e pluralismo doutri-
nário”, lembra Luiz 
Henrique Lopes dos 
Santos, então mem-
bro da coordenação 
da área de Ciências 
Humanas e Sociais da 
Diretoria Científica, 
da FAPESP, sob a liderança de Rodrigues.

Na década de 1990 foi indicado por 
Fernando Henrique Cardoso, então pre-
sidente da República, ao Conselho de 
Administração da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT). Na mesma 
época escreveu o livro Destino do sindi-
calismo (Centro Edelstein de Pesquisas 
Sociais, 1999), sobre o futuro dos sin-
dicatos e das relações de trabalho. “No 
livro, defendeu que a capacidade de in-
fluência política dos sindicatos estava se 
esgotando por diferentes razões, como 
a globalização econômica e a aprovação 
de políticas antissindicais em diferen-
tes continentes. Foi criticado porque o 
movimento sindical brasileiro ainda era 
uma força muito expressiva e pouco de-
pois, em 2002, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, ex-operário e ex-líder sindical, seria 
alçado à Presidência da República, mas 
seu diagnóstico se revelou correto”, ob-
serva o sociólogo Ruy Braga, professor 
da FFLCH-USP. 
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Tuberculose persiste, mesmo  

com vacina que completa 100 anos

Carlos Fioravanti

A sombra da 
peste branca

MEMÓRIA

O pediatra Hélio  
de Martino examina  
uma criança no 
ambulatório de BCG na 
Fundação Ataulpho de 
Paiva, no Rio de Janeiro

D
epois de quatro anos, em abril 
de 2020 a equipe técnica da 
Fundação Ataulpho de Paiva 
(FAP), no Rio de Janeiro, re-

tomou a produção da vacina BCG (Ba-
cilo Calmette-Guérin). A interrupção 
decorreu de exigências de qualidade 
requeridas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), moti-
vando as importações. A FAP é a única 
fabricante nacional do imunizante que 
começou a ser usado em 1921 na França e 
seis anos depois no Brasil para proteger 
recém-nascidos, crianças e adolescentes 
contra as principais formas de tubercu-
lose, como as pulmonares.

Aplicada no país em bebês ainda na ma-
ternidade ou até o fim do primeiro mês de 
vida, a BCG é preparada com uma versão 
viva atenuada da bactéria Mycobacterium 
bovis, espécie próxima da M. tuberculosis, 
responsável pela doença nos seres huma-
nos. “Como a Covid-19 hoje, a tuberculose 

1
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ao tossir ou mesmo falar. Sua conclusão 
motivou o uso de máscaras faciais para 
evitar a transmissão da doença, um re-
curso hoje adotado contra a Covid-19.

Koch formulou também uma candidata 
a vacina elaborada com bactérias causa-
doras da doença em 1890, a tuberculina. 
A formulação fracassou, embora tenha 
se tornado um método para diagnosti-
car a infecção. Em reconhecimento ao 
seu trabalho sobre a tuberculose, ganhou 
o Prêmio Nobel de Medicina em 1905.

Em 1908, na unidade do Instituto Pas-
teur em Lille, norte da França, o bacte-
riologista Albert Calmette (1863-1933) e 
o veterinário Jean-Marie Camille Gué-
rin (1872-1961) começaram a buscar uma 
vacina, a partir de uma linhagem de M. 
bovis isolada do úbere (mama) de uma 
vaca com tuberculose. Eles cultivavam a 
bactéria em bile (líquido produzido pe-
lo fígado) de boi, glicerina e batata. Em 
1921, após 231 subculturas com virulência 
decrescente, obtiveram uma linhagem 
que, injetada em cobaias, coelhos, bois e 

Albert Calmette  
e Jean-Marie Camille 
Guérin, os criadores  
da vacina contra 
tuberculose, resultado 
de 13 anos de trabalho

preparadas com técnicas diferentes de 
coloração para facilitar a visualização. Na 
271ª tentativa, encontrou bacilos finos e 
espiralados que, cultivados e aplicados 
em modelos animais, se mostraram res-
ponsáveis pela doença.

Em 24 de março de 1882, em uma 
apresentação na Sociedade de Fisiolo-
gia de Berlim, Koch comunicou ter en-
contrado em pessoas e animais doentes o 
que chamara de bacilo da tuberculose e 
se diferenciava de todas as outras bacté-
rias conhecidas. No mês seguinte um bo-
letim médico da capital alemã publicou 
sua palestra; Kock enviou uma cópia para 
o cirurgião irlandês John Tyndall (1820-
1893), que vivia em Londres e publicou 
um resumo no jornal The Times em 22 
de abril. O New York Times noticiou a 
descoberta em 3 de maio, consagrando 
o desde então chamado bacilo de Koch. 

Cinco anos depois, Carl Pflügge (1847-
1923), colega e conterrâneo de Koch, 
mostrou que o bacilo poderia ser trans-
mitido por meio de gotículas liberadas FO
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atingia todos os estratos sociais, embora 
os mais pobres fossem e ainda sejam os 
mais atingidos, por causa das condições 
precárias de moradia, que favorecem a 
transmissão da doença”, diz a médica 
e historiadora das doenças Dilene Rai-
mundo do Nascimento, da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz) do Rio de Janeiro, 
autora de Fundação Ataulpho de Paiva — 
Liga Brasileira contra a Tuberculose: Um 
século de luta (Quadratim/Faperj, 2001).

Apesar da efetividade da BCG – de 
até 80% em crianças e adolescentes – 
e da possibilidade de tratamento com 
medicamentos, a tuberculose está longe 
de ser erradicada. Em 2019, infectou 14 
milhões de pessoas e causou a morte de 
1,4 milhão, de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, em 
2020, o Ministério da Saúde registrou 
66.819 casos e 4,5 mil mortes.

PARIS, BERLIM, LILLE, RIO
A tuberculose ganhou o nome atual em 
1839. Em um livro publicado nesse ano, 
o patologista alemão Johann Schönlein 
(1793-1864) criou a palavra a partir de 
tubérculos, termo utilizado desde o sé-
culo XVII para nomear lesões nodulares 
encontradas em pulmões de cadáveres 
autopsiados. Até então, era chamada de 
consunção, porque parecia consumir  
os doentes, causando um emagrecimen-
to contínuo.

Também conhecida como peste bran-
ca ou doença do peito, a tuberculose co-
meçou a ser entendida cientificamente 
em meados do século XIX. Em 1867, o 
cirurgião militar francês Jean-Antoine 
Villemin (1827-1892) comunicou aos co-
legas médicos na Academia Francesa de 
Medicina, em Paris, que a tuberculose 
era uma doença infecciosa, com base 
em seus experimentos em coelhos, co-
baias (porquinhos-da-índia), cães e ga-
tos. Ele notou que a doença era comum 
em cidades densamente povoadas e entre 
militares que compartilhavam a mesma 
barraca, indicando que a proximidade 
poderia facilitar sua transmissão.

Apoiado nas descobertas de Villemin, 
o bacteriologista alemão Robert Koch 
(1843-1910) começou a trabalhar em 
agosto de 1881 no departamento de saúde 
de Berlim para encontrar a causa da 
tuberculose. Ele infectava cobaias com 
material extraído de doentes, esperava 
que os animais adoecessem e examina-
va ao microscópio amostras de tecidos 

Arlindo Assis, que 
adaptou as técnicas 
de cultura da bactéria 
(ao lado, em 1952)  
que compõe a BCG, 
no Rio de Janeiro  
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cavalos, não produzia a doença e ativava 
os mecanismos de defesa contra as bac-
térias que a causavam. Também em 1921, 
o primeiro teste, em um recém-nascido 
filho de uma mulher com tuberculose, no 
Hospital Charité, em Paris, correu bem. 

E
m 1925, o bacteriologista uru-
guaio Julio Elvio Moreau (datas 
de nascimento e morte desco-
nhecidas), que trabalhara no 

Pasteur de Lille, entregou uma amostra 
do bacilo atenuado de Calmette e Guérin, 
com a receita de fabricação da vacina, 
a um amigo do Rio de Janeiro, o médi-
co baiano Arlindo Raymundo de Assis 
(1896-1966), da Faculdade de Medicina 
da futura Universidade Federal Flumi-
nense. Inicialmente no Instituto Vital 
Brazil, Assis fez experimentos com a 
chamada cepa Moreau em coelhos e bois. 

Em 1927 ele se mudou com os bacilos 
e os equipamentos para a Liga Brasilei-
ra contra a Tuberculose, nome inicial 
da FAP, que só ganhou a denominação 
atual em 1936, em homenagem ao jurista 
Ataulpho de Paiva (1865-1955), sócio-
-fundador da Liga. Assis acompanhou o 
primeiro teste da BCG nacional, quan-
do o pediatra Almir Rodrigues Madeira 
(1884-1972) aplicou uma dose na recém-
-nascida Therezinha de Jesus Lopes, em 
30 de agosto de 1927.

“Em 1930, com a expansão dos serviços 
de saúde no estado do Rio, a Liga deixou o 
trabalho assistencialista, de atendimento 
às pessoas com tuberculose, e se dedicou 
apenas à produção da vacina, aplicada 

pelas equipes dos órgãos do governo”, 
relata Nascimento. Na ilha de Paquetá, 
na baía de Guanabara, em frente à cida-
de do Rio, a Liga mantinha o Preventório 
Rainha Dona Amélia, para crianças cujos 
pais tiveram ou tinham tuberculose. 

O médico paulista Manoel Dias de 
Abreu (1891-1962) obteve em 1936 as pri-
meiras imagens nítidas a partir de um  
aparelho que havia inventado, com ba-
se no raio X, que permitia ver sinais de 
tuberculose não detectáveis por outras 
técnicas de diagnóstico; a técnica, que 
ganhou o nome de abreugrafia, foi rapi-
damente adotada para diagnóstico em 
massa da população (ver Pesquisa FA-
PESP nº 228). 

A Segunda Guerra Mundial dificultou 
a importação de ingredientes para o meio 
de cultura da bactéria que compõe a va-
cina. “Arlindo de Assis fez outro meio de 
cultura com temperos bem brasileiros 
e sigilosos, que funcionou muito bem e 
é usado até hoje”, conta o médico Luiz 
Roberto Castello-Branco, diretor cientí-
fico da FAP. “O meio de cultura deve ter 
favorecido mutações na cepa Moreau, 
que causa menos efeitos colaterais que as 
de outros países.” Segundo ele, foi tam-
bém por causa da guerra que o Pasteur 
de Paris perdeu a cepa francesa e pediu 

à FAP uma amostra da usada no Brasil 
para continuar a produção. 

Em 1972, a FAP começou a produzir a 
vacina liofilizada (desidratada), que faci-
lita o transporte e a conservação – depois 
de reconstituída com soro fisiológico, ca-
da dose de 0,1 mililitro (ml) contém pelo 
menos 200 mil bactérias vivas. A BCG é 
usada também para proteger pessoas que 
convivem com quem tem hanseníase e 
para tratar leishmaniose.

O 
método de produção da vacina 
mudou pouco. A bactéria se 
multiplica na superfície de 
um meio de cultura à base 

de amido e aminoácidos, é dividida em 
outros recipientes, continua a crescer e 
após três meses é purificada, liofilizada 
e embalada. A FAP pretende produzir 7 
milhões de doses de BCG contra tubercu-
lose e 100 milhões de uma versão usada no 
tratamento de câncer de bexiga. Segundo 
Castello-Branco, em consequência dos 
quatro anos de interrupção da produção, a 
fundação deixou de ser o único fornecedor 
para o Ministério da Saúde, abastecido 
também pelo Instituto Serum da Índia.  

A pandemia do novo coronavírus difi-
cultou o combate à tuberculose. “A pan-
demia acentuou as barreiras para o aces-
so aos diagnósticos e tratamento, já que 
os hospitais priorizam os casos de Co-
vid-19 e menos pessoas estão buscando 
ajuda médica”, diz o psicólogo Carlos 
Basilia, coordenador do Observatório Tu-
berculose Brasil, ligado à Escola Nacional 
de Saúde Pública (Ensp) da Fiocruz. “A 
pandemia eliminou 12 anos de progres-
sos na luta global contra a tuberculose.” n

Homens 
aguardam 
para fazer  
a abreugrafia

Capa de livro da  
Liga Brasileira  
e selos usados para 
conscientização  
sobre a tuberculose
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pela vida macroscópica, amplia as zonas de ha-
bitabilidade estelar, que só leva em conta o fluxo 
luminoso da estrela central.

O capítulo sobre a formação do Sistema Solar 
e exossistemas planetários é central nesse livro. 
A descoberta dos exoplanetas recolocou a pla-
netologia na fronteira da pesquisa astronômica. 
Descobriu-se que o Sistema Solar é um caso es-
pecífico e talvez raro de estabilidade e posicio-
namento dos planetas gasosos em órbitas exter-
nas por causa das interações Júpiter-Saturno. O 
professor José Pacheco é coautor do “modelo de 
Nice”, uma extensão do modelo “vai e vem”, pu-
blicado em 2009, que explica o estilingamento 
dos meteoros que aportaram água e compostos 
voláteis para a Terra.

As ideias sobre a origem da vida na Terra são 
apresentadas com base em resultados recentes de 
experimentos em laboratório, além de descober-
tas sobre condições físico-químicas na fase pré-
-biótica. É discutida a possibilidade de existência 
de vida em outros corpos do Sistema Solar como 
Marte, Europa, Titã e Encelado e mostrado que 
sua detecção é muito difícil, mesmo com a análise 
de amostras in situ. Dado o imenso número de 
planetas iguais à Terra em zona estelar habitável da 
nossa galáxia, 4 bilhões, o palco mais promissor de 
procura de vida fora da Terra são os exoplanetas.

O tema do livro, na verdade, é “vida como a 
da Terra” no Universo. Ainda que o autor tenha 
se mantido dentro desse paradigma, que é o que 
a ciência permite, ele relata o que cientistas de 
renome escreveram sobre a existência de super-
civilizações na nossa galáxia. Embora ainda não 
tenhamos sido contatados nem recebido visitas 
de ETs, a pergunta “estamos sós no Universo?” 
continua em pauta. Sobre essa saída do enquadre 
científico, vale lembrar que ideias de que exis-
tem planetas girando em torno de outras estrelas 
e que elas seriam outros sóis foram defendidas 
por pensadores ao longo de 20 séculos sem ne-
nhuma base científica. Só recentemente acaba-
ram sendo comprovadas e injetaram energia na 
ciência tradicional.

Boa parte da humanidade coloca a vida como 
um tema religioso. Ela seria um milagre con-
cedido por Deus e não um fenômeno natural. 

Muitas pessoas não conseguem imaginar que a 
natureza possa produzir coisas belas e comple-
xas sem ser manipulada por um ser sumamente 
inteligente. Parte do pensamento religioso rejeita 
até mesmo o evolucionismo, que conta com tanto 
suporte observacional. Esse quadro tende a mudar 
quando a ciência apresentar um progresso claro 
no entendimento da origem da vida, seja produ-
zindo-a em laboratório ou detectando atividade 
biológica em outros planetas. Ambos os caminhos 
estão sendo trilhados e prometem resultados em 
poucas décadas. A procura de vida fora da Terra 
tem recebido financiamento de bilhões de dóla-
res a partir de um cenário em que nosso Univer-
so é biófilo, pela ampla existência das condições 
semelhantes às da Terra. Nesse contexto, o livro 
Vida no Universo, do astrofísico brasileiro José A. 
de Freitas Pacheco, é muito importante.

Ele é escrito para não especialistas e seu obje-
tivo principal é a divulgação científica, embora a 
densidade de informação seja bem grande. Cada 
tópico indica as fontes bibliográficas tradicionais 
e as recentes, o que é uma excelente prática aca-
dêmica para que o leitor possa ir mais a fundo e 
formar sua própria opinião sobre o quanto cada 
resultado é robusto. Ainda mais, os apêndices 
incluem um tratamento formal dos processos 
físicos abordados com equações matemáticas, 
o que é valioso para profissionais e estudantes 
universitários. 

São descritas as técnicas de descoberta de 
exoplanetas, as estatísticas dos diversos tipos, 
suas características físicas, a comparação com os 
planetas do Sistema Solar e as condições de habi-
tabilidade. É interessante ver que a maior parte 
dos planetas descobertos é do tipo Netuno: gaso-
so, maior do que a Terra e menor do que Júpiter. 
Os rochosos vêm em segunda posição, liderados 
pelas superterras, o que é uma boa notícia, pois 
elas têm um termostato mais robusto do que os 
pequenos como a Terra. O principal parâme-
tro é a existência de água em estado líquido em 
ambiente aberto, por longas escalas de tempo. A 
existência de micróbios extremófilos na Terra, 
em ambientes muito diferentes dos suportados 

Em busca da origem da vida

Vida no Universo
José A. de Freitas 
Pacheco
Edusp
232 páginas
R$ 38,00

Augusto Damineli

Augusto Damineli é professor titular do Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-
USP) e autor de Hubble: A expansão do Universo (Odysseus, 2003).
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C ercados por pilhas de papéis  
e armários repletos de pastas 
contendo diferentes tipos de 

documentos, por muito tempo 
contadores foram conhecidos pelo 
cumprimento de rotinas essencialmente 
monótonas e repetitivas. Se no passado 
carimbos e calculadoras eram vistos 
como os principais instrumentos de 
trabalho, hoje profissionais das ciências 
contábeis precisam estar preparados para 
interpretar contextos e apontar rumos  
de negócios, assumindo protagonismo  
no campo das deliberações que ocorrem 
em distintas organizações.

“Além de dominar a aplicação das 
normas contábeis, com o passar dos  
anos o contador tornou-se um agente de 
decisões”, afirma Fernando de Almeida 
Santos, coordenador do mestrado 
profissional em ciências contábeis, 
controladoria e finanças da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP). Alterações que ocorrem no 
campo das leis trabalhistas e tributárias, 
geradas por medidas provisórias  
e instruções normativas, assim como  
a crescente internacionalização dos 

negócios empresariais e dos próprios 
profissionais, reforçam a necessidade 
de o contador desenvolver habilidades 
para analisar, controlar, elaborar e 
acompanhar sistemas de informações 
contábeis e assegurar a boa imagem  
e transparência das empresas. 

“Ainda é comum a imagem do 
profissional que só se interessa por 
números. Mais importante do que 
dominar a matemática é conhecer  
a fundo o ramo de negócios da 
instituição para a qual trabalha, 
utilizando conhecimentos contábeis 
que assegurem a saúde financeira  
de empresas e outras instituições”, 
explica Santos. Em aspecto mais amplo, 
profissionais de contabilidade estão 
aptos a desenvolver atividades de 
controladoria, finanças, investimentos, 
auditoria, perícia, consultorias,   
assessorias, dentre outras.

Marco significativo na transformação 
do setor se deu pela adoção, iniciada  
em 2007, das Normas Internacionais  
de Contabilidade (IFRS), que definem 
critérios e harmonizam a maneira  
de se registrar e classificar os eventos 

Acerto de contas
Novos profissionais de contabilidade abandonam perfil tradicional 
para se tornarem protagonistas de decisões empresariais

econômicos e contábeis das organizações. 
Criadas para facilitar a compreensão  
das demonstrações financeiras, as  
normas também favorecem o aumento  
da competitividade de empresas 
nacionais em relação às de outros países. 
“Quando um investidor internacional  
não consegue entender as demonstrações 
contábeis de uma empresa, passa 
automaticamente a considerar  
o investimento como algo arriscado”, 
avalia Santos. Além de prezar a clareza  
e a transparência na prestação de  
contas, ao elaborar as demonstrações,  
os profissionais necessitam estar 
preparados para viabilizar a saúde 
financeira da organização. Exemplo  
disso são as notas explicativas, que,  
cada vez mais, oferecem informações 
detalhadas sobre a situação patrimonial 
das instituições.

Dados do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) indicam a existência 
de 358.825 contadores no Brasil. O 
número aumenta para 516.386 quando 
somado aos profissionais com formação 
de nível médio, formando a totalidade  
dos contabilistas. Dentre os estados com 

CARREIRAS
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1  Auditoria: fiscalização de contas 

empresariais, de instituições públicas  

ou não governamentais

2  Contabilidade gerencial: registro  

e análise de operações financeiras  

e patrimoniais; acompanhamento de 

transações e fornecimento de dados para  

a tomada de decisões

3 Perícia contábil: análise de operações 

financeiras e busca de informações que 

envolvam erro ou fraude patrimonial e fiscal 

4  Planejamento e controladoria: 

proposição de medidas que visem equilibrar 

as contas e melhorar a rentabilidade

5  Ensino: docência em cursos técnicos  

e de nível superior; treinamento na  

área contábil

Áreas de atuaçãomaior contingente de profissionais estão 
São Paulo, com 98.405, Rio de Janeiro, 
com 36.301, e Minas Gerais, com 32.548. 
De acordo com as informações do 
último Censo Nacional da Educação 
Superior publicado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), o curso de ciências 
contábeis ficou em quarto lugar entre  
os 10 mais procurados do país, com 
358.240 matrículas somente em 2019, 
sendo 49.947 os novos profissionais 
formados naquele ano. 

Criados em meados dos anos 1940, 
em grande parte das instituições de 
ensino os cursos de graduação em 
ciências contábeis podem ser 
concluídos em quatro anos. Além de 
matemática, estatística e administração, 
o estudante também cursa disciplinas 
como macroeconomia, direito 
tributário, auditoria, análise de custos, 
mercado de capitais e legislação social. 
“Hoje a formação dos contadores 
considera o fato de que eles assumirão  
a liderança em assuntos contábeis e 
serão mais exigidos do que no passado”, 
diz Jacqueline Veneroso Alves da 
Cunha, professora do Departamento  
de Ciências Contábeis na Faculdade de 
Ciências Econômicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (Face-UFMG). 

Inaugurado em 1945 e considerado 
um dos mais tradicionais do país,  
o curso da UFMG busca formar 
profissionais habilitados para gerenciar 
a contabilidade e tomar decisões em 
conformidade com os interesses das 
organizações, bem como prestar contas 
da gestão perante a sociedade. Nos anos 
iniciais, os alunos têm aulas de direito, 
microeconomia, matemática,  
administração, dentre outras. Em uma 
segunda fase os conteúdos se tornam 
mais instrumentais, por meio de 
disciplinas do campo da contabilidade 
básica e intermediária e metodologia  
de pesquisa. Por fim, na terceira  
etapa vêm as disciplinas da 
contabilidade avançada, com base  
nas áreas tributária, pública, custos, 
análise econômico-financeira, 
auditoria, perícia contábil, orçamento, 
controladoria e sistemas de  
informação. Na UFMG, a formação leva 
cinco anos. “Além de não termos aulas 
aos sábados, instituímos um tempo 
maior para o cumprimento  
das atividades complementares,  

como a participação em eventos, e  
de disciplinas optativas previstas no 
currículo”, completa Cunha. Entre  
as optativas estão as relacionadas aos 
diferentes tópicos da contabilidade, 
como gestão por algoritmos e controle 
gerencial, temas emergentes em gestão 
pública, imposto de renda de pessoa 
jurídica e ética geral e profissional.

Para obtenção do registro 
profissional, os egressos do curso 
devem prestar o chamado exame de 
suficiência, realizado pelo CFC duas 
vezes ao ano. O objetivo é comprovar  
o conhecimento em temas gerais  
e específicos da área, como ética 
profissional, perícia e auditoria 
contábil. As inscrições chegam a 41 mil 
profissionais em cada exame. A média 
de aprovados nas edições de 2018  
e 2019 foi de 12 mil. 

Formada na área contábil desde  
2013, Roberta Cristina da Silva atuou 
por nove anos em uma consultoria 
tributária na cidade de São Paulo.  
O interesse pela docência no ensino 
superior levou-a a buscar o mestrado 
profissional em ciências contábeis, 
controladoria e finanças da PUC-SP. 
“Com as pesquisas de mestrado 
comecei a entender a importância  
da conduta íntegra do contador e seu 
papel na tomada de decisões éticas  
em consonância com os interesses das 

empresas”, afirma Silva, que concluiu  
o programa em 2019. Com tema  
de pesquisa voltado para a área de 
contabilidade e auditoria, investigou  
o financiamento indireto obtido  
por empresas que optam pelo não 
recolhimento das contribuições 
previdenciárias dentro dos prazos 
estabelecidos. “Utilizei uma amostra  
de 40 empresas com débitos acima de 
R$ 10 milhões e que, apesar de 
serem de grande porte e terem bons 
resultados e elevados faturamentos, 
aguardam a oportunidade de serem 
beneficiadas com o parcelamento das 
dívidas que é oferecido de tempos em 
tempos pelo governo federal”, explica.

Assim como em grande parte das 
profissões, o aporte tecnológico  
que se configura pelo aprendizado de 
máquina e recursos de inteligência 
artificial, por exemplo, tem sido 
responsável pela execução de tarefas  
mais repetitivas, principalmente  
as que se referem às áreas de  
escrituração contábil, apuração de 
impostos e lançamentos de débito  
e crédito. “Os recursos tecnológicos  
de automação mostram que as 
oportunidades começam a se fechar  
para os profissionais acostumados  
a fazer um único tipo de trabalho,  
sem se atualizar”, finaliza Santos,  
da PUC-SP. n Sidnei Santos de Oliveira
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Alta  
velocidade

Pesquisadora brasileira 
alcança recorde mundial ao 
liderar projeto de conexão  
por fibras ópticas
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Quando a cientista Lidia Galdino 
iniciou a graduação em engenharia de 
telecomunicações na Universidade  
de Taubaté (Unitau), em 2000, a 
internet era acessível a poucos e sequer 
existiam smartphones. Passados 20 anos, 
a engenharia tornou-se responsável 
por uma marca inédita no alcance de 
velocidade de internet: 178 terabits por 
segundo – duas vezes maior do que  
as conexões mais potentes disponíveis 
atualmente no mercado. Cada terabit 
corresponde a 1.000 gigabits.

O feito foi atingido por um grupo  
de pesquisadores de sistemas de 
comunicações ópticas liderado por 
Galdino na University College  
London (UCL), sediada em Londres,  
na Inglaterra, onde ela também  
é professora. “Além de buscar formas  
de aumentar a transmissão de dados 
em fibra óptica, no laboratório 
desenvolvemos tecnologias que 
turbinem esse processo”, explica 
Galdino. Em termos práticos,  
a velocidade alcançada permite  
baixar 22 milhões de fotos em alta 
definição em menos de um segundo  
ou, em outra comparação, realizar  
o download de todo o conteúdo  
da plataforma de streaming Netflix  
em apenas alguns segundos. 

Apesar das grandes proporções,  
a engenheira explica que o cálculo  

dos dados transmitidos por uma  
fibra óptica é representado por uma 
equação simples, que considera  
apenas dois parâmetros: a largura de 
banda e a relação sinal-ruído. “Em 
uma ligação de voz, por exemplo,  
a fala é convertida em dados digitais 
transmitidos pela internet para  
depois ser convertida novamente  
em voz, quando a chamada chega  
ao destino. A transmissão pela  
internet sofre influência de ruídos, 
degradando a qualidade da voz”, 
completa. 

A pesquisa é aplicada para 
infraestruturas de fibra óptica  
já existentes, descartando a 
necessidade de substituir os cabos 
atualmente em uso. “É como uma 
rodovia em que trafegam carros, que 
simbolizam os dados, em diferentes 
faixas. O que conseguimos fazer  
foi dobrar a quantidade de faixas  
e aumentar a velocidade de cada 
carro”, compara. Nos cabos de fibra 
óptica, as informações são codificadas 
e transmitidas utilizando diferentes 
propriedades da luz. O uso de 
diferentes frequências (cores  
de luz) combinado com a modulação 
da intensidade, fase e polarização  
do campo eletromagnético permite 
aumentar a velocidade do que  
é transmitido. 

Lidia Galdino em seu laboratório na University College London

Foi o gosto pela matemática e o 
incentivo de sua mãe que a levou a se 
interessar pelo campo da engenharia. 
“Eu não tinha muitas informações 
sobre as diversas atuações de um 
engenheiro e acabei optando pelas 
telecomunicações”, lembra a 
pesquisadora, nascida na cidade de 
Cristais, em Minas Gerais. Durante  
as aulas de comunicações ópticas, 
decidiu que seria esse o tema de sua 
pós-graduação. No mestrado em 
engenharia elétrica, concluído pela 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) em 2008, pesquisou  
a otimização da camada de redes de 
transporte. No doutorado, finalizado 
quatro anos depois, na mesma 
instituição, desenvolveu estudo  
sobre conversores de sinais ópticos.

Altas velocidades como a obtida  
por Galdino visam atender às 
demandas de infraestrutura das 
operadoras, que precisam garantir 
melhor qualidade de acesso a um 
grande número de usuários que  
se conectam ao mesmo tempo, 
principalmente com a chegada da rede 
5G. “Não faz sentido oferecer uma 
velocidade tão grande ao consumidor 
final. Porém, há indícios de que num 
futuro não muito distante cada usuário 
poderá contar com até 100 gigabits  
por segundo”, finaliza. n                                              S.S.O.
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